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الناصر عمارة

 أســتاذ التعليــم العالــي فــي فلســفة التأويــل والحجــاج، والفلســفة الغربيــة المعاصــرة، جامعــة 

مســتغانم- الجزائــر.

من مؤلفاته: 

»اللغة والتأويل، مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي اإلسالمي«.

»الفلسفة والبالغة: مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي«.

»الهرمينوطيقا والحجاح: مقاربة لتأويلية بول ريكور«.

 محمد عالء الدين عبد المولى

 شاعر وناقد سورّي

 أصدر أكثر من 20 كتاًبا في الشعر والدراسات النقدية

 علــى مؤسســة ICORN العالميــة التــي قدمــت لــه منحتيــن فــي المكســيك وفــي ألمانيــا 
ً
حــّل ضيفــا

حيــث يقيــم اآلن. 

ترجمت له 3 كتب شعرية إلى اإلسبانية، وعشرات للقصائد إلى األلمانية واإلنكليزية. 

آخر ما صدر له )المدفن السوري واحد(.

خطار أبو ذياب

من مواليد 1956، فرنسي من أصل لبناني  

 Univ.Paris XI - Saclay ،أستاذ محاضر في العالقات السياسية الدولية ـ جامعة باريس

Conseil Géopolitique – Perspectives ،مدير مجلس الجيوبوليتيك ـ باريس

مستشار ومحلل سياسي خبير في الشؤون الفرنسية والدولية.

 مقيم في باريس منذ 1983.

يوسف سالمة

حائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة المعاصرة.

عضو مجلس أمناء مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

مدير معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي في مركز حرمون.

ــي  ــد الفرنس ــي المعه ا ف
ً
ــتاذ ــا وأس

ً
ــق، وباحث ــة دمش ــي جامع ــة ف ــفة الغربي ا للفلس

ً
ــتاذ ــل أس عم

ا.
ً

ــابق ــى س ــرق األدن ــات الش لدراس

له عدد من المؤلفات المنشورة.

اب العدد بحسب ترتيب المشاركة
ّ

كت
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غسان عالء الدين

أستاذ مساعد في قسم الفلسفة بجامعة تشرين، الالذقية – سورية

أستاذ الفكر السياسي والفلسفة المعاصرة

من مؤلفاته: كتاب »األخالق عند إخوان الصفاء وخالن الوفاء«

وعدد من المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت المختصة.

سمير ساسي

من مواليد قفصة بالجنوب التونسي سنة 1967

باحث جامعي وإعالمي وروائي  

 عضــو وحــدة البحــث الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس بكليــة اآلداب والفنــون واإلنســانيات بمنوبــة- 

تونــس.

أبــواب  الرومــي  بــرج  برهــان غليــون  الدينــي والسياســي عنــد  بيــن  »المواطنــة  مــن مؤلفاتــه: 

الظــالم«.   »خيــوط  المــوت«، 

سماح حكواتي

مديــر قســم تحريــر اللغــة العربيــة فــي مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة ودار ميســلون للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع.

 ماجســتير فــي الدراســات األدبيــة بعنــوان )أثــر االتجاهــات النقديــة العالميــة فــي نقــد جــورج 

طرابيشــي(.

 تعد رسالة الدكتوراه في األدب العالمي والمقارن.

وصال العش عزديني

تحمل شهادة الدكتوراه بعنوان )اإلستطيقا وفلسفة الصورة في فينومينولوجيا هوسرل(

 تد ّرس في الجامعة التونسية اختصاص »الجماليات وفلسفة الصورة«

لهــا مشــاركات فــي النــدوات العلميــة وإســهامات تنظيميــة فــي الملتقيــات العلميــة المحليــة 

والدوليــة

لها مجموعة من المقاالت في مجالت عربية

عضوة ناشطة في الحياة الجمعياتية العلمية.

اب العدد
ّ

كت
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لحسن وزيني

من مدينة الرباط، المغرب

أستاذ اللغة العربية في الرباط.

يعد ألطروحة الدكتوراه في علم االجتماع.

نشر بعض الكتابات النقدية واإلبداعية في مجالت ومواقع ألكترونية عدة.

عبد الرحمن خلفة

أســتاذ محاضــر للتشــريع الجنائــي وفلســفة حقــوق اإلنســان بقســم الشــريعة والقانــون بجامعــة 

األميــر عبــد القــادر بقســنطينة- الجزائــر.

عضــو المجلــس العلمــي لكليــة الشــريعة واالقتصــاد والمجلــس العلمــي لجامعــة األميــر عبــد القــادر 

منــذ 2017م.

ــرأي  ــي ال ــان ف ــوق اإلنس ــع حق ــالمية«، »واق ــق اإلس ــي الوثائ ــان ف ــوق اإلنس ــه: »حق ــن مؤلفات م

واإلعــالم والمجتمــع المدنــي«.

جمال أشطيبة

من مواليد 1975 المغرب

دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة فــي الفقــه اإلســالمي مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 

بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله-المغــرب.

أستاذ مادة التربية اإلسالمية بالثانوي التأهيلي في مديرية فاس.

من مؤلفاته: »إقامة الشهادة لله«، »مذهب القلب«.

عبد الله تركماني

باحث في وحدة دراسة السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

دكتوراه في التاريخ المعاصر.

ــة وحقــوق اإلنســان فــي  ــة والديمقراطي ــا التنمي ــات حــول قضاي نشــر ســبعة كتــب منهــا: »مقارب

ــة«. ــألة القومي ــي والمس ــرق العرب ــي المش ــيوعية ف ــزاب الش ــي«، »األح ــن العرب الوط

وشــارك فــي نشــر أكثــر مــن عشــرين كتاًبــا جماعًيــا، ولــه عــدد مــن المقــاالت والمقاربــات فــي 

العربيــة. والمجــالت  الصحــف 

اب العدد
ّ

كت
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أنجيل الشاعر

من مواليد 1964 سورية

باحثــة فــي شــؤون المــرأة والمجتمــع، لهــا عشــرات المقــاالت وبعــض البحــوث فــي مواقــع 

رجــم بعــض منهــا إلــى اللغــة اإلنكليزيــة.
ُ
ومجــالت ألكترونيــة، ت

لها رواية قيد النشر، ومخطوط كتاب »نحو تفكيك المركزيات والهويات القاتلة«.

رشيد الحاج صالح

أستاذ جامعي في عدد من الجامعات العربية )اختصاص منطق ومناهج بحث(.

ا.
ً

 عميد كلية اآلداب في مدينة الرقة سابق

 له عدد من الكتب والدراسات المنشورة في مجالت ومراكز بحوث عدة.

جاد الكريم الجباعي

مفكر وكاتب سوري، من مواليد السويداء 1945

 متخــرج فــي دار المعلميــن العامــة عــام 1965، ومجــاز مــن جامعــة دمشــق، قســم اللغــة العربيــة 

وآدابهــا، عــام 1968. 

عمــل مدرًســا للغــة العربيــة وآدابهــا فــي ثانويــات الالذقيــة، والســويداء، ودمشــق حتــى عــام 1982، 

ــا فــي
ً

ثــم محــرًرا ومدقق

هيئة الموسوعة العربية بدمشق من عام 1987 حتى عام 2000.

عبد الباسط الغابري

أســتاذ وباحــث فــي مركــز الدراســات اإلســالمية بالقيــروان )جامعــة الزيتونــة(، متخصــص فــي 

والمعاصــرة. الحديثــة  الحضــارة 

دكتور في اللغة العربية وآدابها، تخّصص حضارة حديثة.

مــن مؤلفاتــه: »مقّدمــات لدراســة تفاعــل الثقافــات«، »قبســات مــن الحضــارة القيروانيــة خــالل 

الحقبــة االســتعمارية«.

اب العدد
ّ

كت
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حواس محمود 

كاتب وباحث سوري مقيم بالنرويج، أوسلو 

مواليد 1960، سورية 

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية بجامعة حلب 

له 4 كتب مطبوعة 

عضو رابطة الكتاب السوريين 

ينشر في عدد من الصحف والمجالت والدوريات والمواقع األلكترونية العربية 

حيزية كروش

 من مواليد 1991-الجزائر

 حاصلة على الماجستير في الدراسات اللغوية، وتعد شهادة الدكتوراه.

 شاركت في عدد من الملتقيات الدولية والوطنية

 منشطة لفعاليات ثقافية

أبوبكر خليفة أبوبكر

أكاديمي وباحث في العلوم السياسية

دكتوراه في علم السياسة من جامعة الخامس الرباط، اكدال.

االنتقاليــة  والعدالــة  الديمقراطــي  االنتقــال  وقضايــا  العربــي  الربيــع  بعــد  مــا  بشــؤون  مهتــم 

والمصالحــة.

ســيصدر لــه – بالمشــاركة- كتــاب »االنتقــال الديمقراطــي فــي الدســاتير المغاربيــة ورهانــات الخيــار 

الجهــوي«.

مية الرحبي

طبيبة سورية ومدرسة للطب بين عامي 1978 و2010

 ناشطة نسوية وسياسية وباحثة في قضايا المرأة. 

مديرة مساواة/ مركز دراسات المرأة، ودار الرحبة للمنشورات النسوية منذ عام 2012.

اب العدد
ّ

كت
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عماد الدين عشماوي

 رئيس مؤسسة بذور الثقافية

باحث في الشؤون السياسية والثقافية

يا رسالة ماجستير عن المشروع الحضاري المستقل في فكر عبد الوهاب المسيري
ًّ
 ينجز حال

ــا 
ً

 مهتــم بأســباب إخفــاق العــرب فــي النهــوض، وكيفيــة إعــادة بنــاء العربــي المعاصــر ثقافّي

ــا.
ً

واجتماعّي ا 
ً

وسياســّي

اب العدد
ّ

كت
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كلمة العدد
يوسف سالمة

  عىل عادة )مركز حرمون للدراسات املعارصة( واملؤسسات املنبثقة عنه سائرها، ومن بينها )جملة قلمون 
نود  ما  وأول  كلها.  وشجونه  بشؤونه  السوري  بالشأن  االهتامم  تواصل  جملتنا  فإن  والدراسات(،  لألبحاث 
فعله يف مفتتح هذا العدد السادس من جملتنا الرتحيب بالسادة الذين تكرموا باملوافقة عىل االنضامم إىل )اهليئة 
االستشارية( ملجلتنا واثقني أهنم سيلعبون دوًرا بناًء يف إغناء املحتوى الفكري والسيايس ألعداد جملتنا املتتالية.

اهليئة  يف  أعضاء  يكونوا  أن  عىل  باملوافقة  تكرموا  الذين  والسادة  بالسيدات  نرحب  التحرير  هيئة  باسم 
للجيوبوليتك-  الدويل  املعهد  )عضو  دياب(  أبو  )خطار  الدكتور  األستاذ  وهم:  قلمون،  ملجلة  االستشارية 
النقد  أستاذ  مرتىض  غسان  الدكتور  واألستاذ  الفرنسية،  اجلامعات  يف  الدولية  العالقات  وأستاذ  باريس( 
العريب يف جامعة رست- تركيا، واألستاذة  السورية وأستاذ األدب  احلديث واألدب واملقارن يف اجلامعات 
الدكتورة مجان قنيص عميدة كلية اإلعالم بجامعة بريزيت- فلسطني، واألستاذ الدكتور ساري حنفي رئيس 
قسم علم االجتامع باجلامعة األمريكية- بريوت، وتتوجه إليه جملة قلمون بالتهنئة احلارة عىل الثقة التي منحه 
إياها أعضاء اجلمعية الدولية لعلم االجتامع بانتخابه رئيًسا هلذه اجلمعية يف جلستها املنعقدة بـ 02متوز/يوليو 
اجلاري يف كندا، وقد سبق له أن كان نائًبا لرئيس هذه اجلمعية يف جلستها السابقة يف طوكيو- اليابان. ونثق 
بأن األساتذة املحرتمني سيسّخرون جزًءا من قدراهتم ومواهبهم إلثراء املجلة بأفكارهم وإسهاماهتم القيمة. 

بأهنم  ونثق  هيئتنا،  إىل  االنضامم  عىل  وافقوا  الذين  اجلدد  باألعضاء  نرحب  أيًضا  التحرير  هيئة  وباسم 
سيلعبون دوًرا بناًء يف إغناء املحتوى الفكري والسيايس للمجلة، وسيشكل جهدهم إضافة نوعية إىل ملفات 
الفلسفة واالجتامع بجامعة  الزين( األستاذة يف قسم  الدكتورة )هدى  باألستاذة  املجلة وإصداراهتا. نرحب 
كولونيا يف أملانيا. كام نرحب بالزميالت والزمالء السيدة )سامح حكوايت(، السيدة )سالف علوش( والسيد 

)حممد عثامن حممود(.

    وإذا ما عدنا إىل الشأن السوري، خاصة يف ضوء ما تواجهه )الثورة السورية( من عقبات نامجة أواًل وقبل 
كل يشء عن العامل الذايت والقصور يف األداء والتصور، وعن وحشية التدخل اخلارجي الدويل واإلقليمي، 
خري  إن  السوريني:  من  غرينا  مع  القول  إىل  نذهب  قلمون  جملة  يف  فإننا  اإليراين،  الرويس  التدخل  وخاصة 
مواجهة هلذه األخطاء واألخطار كلها تتمثل يف صياغة مرشوع وطني سوري جامع. وننظر إىل هذه املهمة 
عىل أهنا ذات أولوية قصوى للسوريني مجيعهم، مهام كانت اجتاهاهتم السياسية، ومهام تباعدت رؤاهم حول 
املستقبل السوري أو تقاربت. لذا فإن )جملة قلمون( ستنرش ملحًقا يف الصفحات األخرية من هذا العدد هو 
وثيقة صاغها وطنيون سوريون معنيون هَبمِّ الوطن حارًضا ومستقباًل، ونرى أن هذا املرشوع الذي تنطوي 

عليه هذه الوثيقة، صالح للمناقشة والبناء عليه، وهو مفتوح لصور احلوار البناء كلها. 
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    ومن الرضوري أن نلفت االنتباه إىل أن هذا املرشوع ليس صادًرا عن )مركز حرمون( وال عن )جملة 
قلمون(، ونرشه يف جملتنا يعرب عن تقييمنا اإلجيايب له، وحرصنا عىل أن تكون الوثيقة املحتوية عليه متاحة ألكرب 
عدد من السوريني املهتمني بشؤون الثورة واإلصالح يف صوره وجتلياته املختلفة. ونلفت االنتباه أيًضا إىل أننا 
سننرش هذه الوثيقة مغفلة من أي اسم أو توقيع أو إشارة إىل من صاغها، والسبب يف ذلك راجع إىل أننا نفضل 
الرتكيز عىل مناقشة املضمون الفكري والسيايس للوثيقة حتى ال تتبعثر املناقشة حول مسائل فرعية، فتضيع 
أجزاء كبرية منه. فاألمهية األوىل يف نظرنا تتعلق باملرشوع ذاته، تقيياًم وتعدياًل وتطويًرا بأمل االنتقال من هذا 
اجلهد النظري الرضوري إىل استكشاف الصيغ العملية واألطر السياسية التي تسمح للجميع باالنخراط يف 
إنتاج الكيان السيايس الذي قد يتم التوافق حوله، والذي قد يكون قادًرا عىل السري باملرشوع الوطني، ولو 

خطوة واحدة إىل األمام.

وسعة  العمق  بينهام  جيمع  لباحثني  حمكمني  غري  بمقالني  قلمون  من  السادس  العدد  هذا  رنا  صدَّ لقد      
األول  املقال  بكتابة  تفضل  وقد  إطاره.  يف  والعمل  خلدمته  حياته  كرس  الذي  الباب  يف  منهام  كل  االطالع 
األستاذ الدكتور )خطار أبو دياب( حتت عنوان )تطور علم االسرتاتيجية واملسار العريب بني قواميس التاريخ 
الالفتة. وهو  الذكية  املعمقة واملالحظات  السياسية  التحليالت  الراهن(. واملقال حافل بكثري من  والتفكك 
غني بالتصورات والتحديدات املتعلقة بتاريخ االسرتاتيجية وتطور معانيها ووظائفها إىل أن تبلورت اليوم يف 
صورة جهد يتطلع إىل أن يكون علاًم شاماًل »يقدم اخللفية ويرسم اإلطار النظري ألنواع الرصاعات مجيعها«. 
وبام أن األمر متعلق بالرصاعات – وهي أشد ما يعاين اإلنسان خطره، مع أهنا من صنعه فإن االستاذ الباحث 
باالسرتاتيجية كافة من أجل حل ما خيلقه من  املتعلقة  العلوم  أن اإلنسان يستخدم  أن يكشف كيف  حياول 

رصاعات إذا مل يستطع الفوز فيها. 

    وبام أن االسرتاتيجية عىل هذا القدر من األمهية، فمن الطبيعي أن تنشأ وتتطور »يف مطبخ صناع القرار أو 
عند النخب السياسية والفكرية والعسكرية املتمكنة علمًيا ومعرفًيا«، وهذا يعني أن قدرة أي جمتمع عىل بناء 
ورشة اسرتاتيجية يدير من خالهلا عالقاته الداخلية وصالته اخلارجية يف ضوء مصاحله العليا عىل املدى البعيد 
متوقفة عىل توفري كفايات تكاد تكون شاملة فروع املعرفة اإلنسانية كلها، لكون العلم االسرتاتيجي مكوًنا من 
اندماج جمموعة غري حمدودة من العنارص املعرفية التي بغريها يتعذر الكشف عن مصادر القوة للمجتمع ذاته، 
وعن مصادر الضعف للمجتمعات التي قد يدخل يف رصاع معها يف يوم قريب أو بعيد. والنتيجة املستنبطة 
من ذلك هي أن املجتمعات العربية – جمتمعة ومنفردة – المتلك مؤسسات بحثية يمكن وصفها بأهنا مراكز 

بحوث اسرتاتيجية. 

    ويف ضوء ذلك ليس ثمة من اليستطيع أن يكتشف بنفسه غياب )الوزن اإلسرتاتيجي( للعرب اليوم، 
ألن كثريين ممن يلعبون دوًرا أساسًيا يف )صناعة القرار اإلسرتاتيجي( يفتقرون إىل التأهيل، بل إن منهم من 

تتعارض مصاحله مع أن يكون للعرب )وزن اسرتاتيجي( جمتمعني أو متفرقني. 
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    ويبني االستاذ أبو دياب بام ال يدع جمااًل للشك أن األمر يتعدى غياب املرشوع اإلسرتاتيجي العريب 
املشرتك إىل »عدم وجود اسرتاتيجية لألمن الوطني لدول بمفردها ومنها الدول التي كانت يوًما دول املواجهة 
مع إرسائيل أو الدول التي تعاين التوسع اإليراين أو تلك التي تواجه التحدي حول مصادر مياهها أو ممراهتا«. 

انتهى إليها الباحث يف تشخيصه الوضع  النتيجة التي  وبعد ذلك كله، هل ثمة ما يدعو إىل العجب من 
العريب الراهن بأنه »انكشاف اسرتاتيجي كامل »؟.

    أما املقال الثاين، فقد كتبه الناقد والشاعر السوري البارز األستاذ )حممد عالء الدين عبد املوىل( حتت 
عنوان )ما عالقة الشعر بالثورة؟ مقدمة نظرية يف قراءة الشعر السوري خالل االنفجار الكبري( واملقال بجملته 

-كام هو واضح- يتطلع لإلجابة عن سؤال واحد هو: ما العالقة بني الشعر والثورة؟.

    وثمة نقاط الفتة يف هذا اجلهد النقدي من املفيد اإلشارة إىل بعضها. فلقد أنشأ الكاتب مقدمة نظرية 
حتتوي عىل األجوبة املطلوبة أو عىل بعضها من خالل »بناء نظري حممول عىل قراءة واقعية للشعر السوري 

أفضت يف النهاية إىل تشكيل هذه املقدمة«. والفضيلة هنا تكمن يف تنظري الشعر اعتامًدا عىل الشعر ذاته.

    ويتعزز هذا االجتاه بمالحظتني أخريني يشري األستاذ الناقد يف أوالمها إىل عدم وجود عالقة وظيفية 
للشعر يؤدهيا اجتاه الثورة. »ففي األساس يكمن عمل الشاعر يف الثورة التي تبدأ من اللحظة التي جيد نفسه 

شاعًرا«.

    ويف ثانيهام يؤكد األستاذ الناقد أن الشاعر »حني يدخل يف لعبة الشعر فعليه أن حيرتم خصوصية رشوط 
اللعبة واليدخلها يف رشوط أخرى«. فطبيعة الشعر تلزم الشاعر أن يكون نصرًيا ألي ثورة عادلة، ألن من 
طبيعة الشعر أيًضا أن يكون معارًضا، بصورة أو بأخرى، لكون الشعر يستمد طبيعته من املسافة التي تفصل 

أي نظام – مهام كان عاداًل- عن تصور العدالة وجودًيا.

   وال سبيل إىل إهناء الكالم يف هذه املقالة من دون التنبيه إىل ما أورده عن شعر املرأة السورية وتفاعله الفني 
إبراز إشارته  بد من  واألخالقي مع اآلالم والتخريب والتدمري والقتل والتهجري عىل نحو فني الفت. وال 
البديعة إىل )شعر املكان( ورثاء األشياء، من مثل الطرق واجلسور واملباين واملدن بعامة. واملقالة بجملتها قطعة 

نثرية مجيلة فيها كثري من الشاعرية جنًبا إىل جنب مع نزعة نقدية عميقة.

    وأما ملف العدد، فيتعلق بشخصية باحث ومفكر سوري بدأ حياته بالرتمجة والنقد األديب، ثم مل يلبث 
أن حتول إىل باحث ومنظر متعمق يف الفكر العريب احلديث واملعارص، ويف الثقافة والتاريخ اإلسالميني. وقد 
مجع هذا الباحث إىل ذلك كله ثقافة غربية معارصة، واطالًعا واسًعا عىل التاريخ السيايس واأليديولوجي، مع 
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إملام واسع بالعلوم اإلنسانية واالجتامعية، وال سيام علم النفس، وخاصة التحليل النفيس، وبصورة أخص 
التحليل النفيس الفرويدي، األمر الذي يفرس اهتاممه برتمجة كل ما كتبه فرويد إىل العربية، ولو كان ذلك عن 

اللغة الفرنسية. 

يف  سورية  غادر  أنه  عنه  املعروف  ومن   .2016-1939 طرابييش(  )جورج  الراحل  السوري  املفكر  إنه 
أقام يف بريوت حتى عام  السوري. وقد  رفيًعا يف اإلعالم  منصًبا  يشغل  أنه كان  الرغم من  الستينيات، عىل 
1980 مكرًسا وقته معظمه يف تلك املدة للرتمجة يف جمال الفلسفة الوجودية واملاركسية والفرويدية حتى نافت 
ترمجاته عىل املئة. وابتداًء من عام 1980 رحل إىل )باريس( وأقام فيها حتى وفاته بام يشبه اإلقامة اجلربية التي 

فرضها عىل نفسه يف تلك املدينة التي تعج بالثقافة والفن والسياسة والفلسفة والدبلوماسية. 

 وقد كان املستهدف من البحث يف فكر جورج طرابييش وإسهاماته يف حقول الرتمجة والنقد والتحليل 
يعقد  أن  اإلسالمي،  التاريخ  يف  ودراساته  واملعارص،  احلديث  العريب  الفكر  إطار  يف  وبحوثه  واملرأة  النفيس 
)مركز حرمون وجملة قلمون( ندوة دولية حول هذا الفكر والتعريف بأمهية اإلنجازات التي حققها، وفتح 
باب املناقشة يف هذه اإلسهامات يف الوقت نفسه. ولكن التعقيدات اللوجستية حالت بني الباحثني املشاركني 

يف هذه الندوة والوصول إىل مكان عقدها ألسباب ال دور ملركز حرمون فيها.

واليوم نقدم هذه املادة العلمية املتنوعة والغنية التي تدور حول جوانب كثرية من فكر )جورج طرابييش(، 
يف إهاب امللف الرئيس للعدد السادس من )جملة قلمون(، حتت عنوان )جورج طرابييش مفكًرا بيننا(. وقد 
قصد هبذا العنوان الداللة عىل حيوية فكره وأصالته، ومتكني الباحثني مساءلة هذا الفكر واحلوار معه حول 

عدد من القضايا التي أسهموا يف طرحها ومناقشتها، وفض كثري من مغاليقها. 

صالح  احلاج  )رشيد  الدكاترة  قلمون  حترير  هيئة  يف  الزمالء  األساتذة  بجهود  التنويه  الرضوري  ومن 
وبدر الدين عرودكي وعبد اهلل تركامين( للدور البنّاء الذي لعبوه يف بلورة املحاور الرئيسة هلذا امللف. ومن 
الطبيعي أن يكون أعضاء هيئة التحرير مجيعهم قد أكملوا هذا العمل باملناقشة والتقويم واملتابعة والتواصل 

مع الباحثني، إضافة إىل إسهاماهتم من خالل ما قدموه من بحوث يف هذا امللف. 

التي  احلقول  من  كثرًيا  يغطي  بحيث  حماور،  تسعة  من  مكوًنا  ليكون  األصل  يف  امللف  هذا  صمم  ولقد 
طالتها اهتاممات مفكرنا الراحل من جهة، وليكون من ناحية أخرى منصة تعطي هذا الفكر حقه من العرض 
واملناقشة والتحليل. فبذلك تتاح الفرصة ألكرب عدد من الباحثني لتقديم أفكارهم ومالحظاهتم حول القضايا 
هذه  تضاعيف  يف  البديلة  أطروحاهتم  وعرض  والثقايف،  الفكري  اجلهد  هذا  عليها  انصب  التي  األساسية 

املناقشات. 
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غري أن ما توفر لدينا من بحوث صاحلة للنرش جعلنا مقتنعني برضورة إرجاء اخلوض يف مناقشة بعض 
املحاور عرب هذا امللف، ذلك أن مفكًرا، يف منزلة )جورج طرابييش(، ال يمكن استنفاد فكره يف ملف أو كتاب 
واحد. لذا، فهذه فرصة ألن ندعو الكتاب والباحثني واملهتمني بفكر )جورج طرابييش( إىل إرسال بحوثهم 

إىل جملة )قلمون(-إذا كانوا راغبني يف الكتابة- يف أي وقت يشاؤون يف املحاور اآلتية: 

جورج طرابييش مرتمًجا. . 1
العلامنية من حيث هي إشكالية إسالمية. . 2
الطائفية من حيث هي إشكالية إسالمية.. 3
نقد املجتمع العريب. . 4
أدوار املثقف ونقده. . 5

أما املادة العلمية التي ننرشها يف هذا امللف حتت عنوان )جورج طرابييش مفكًرا بيننا(، فقد جعلناها يف 
مخسة حماور لعلها تغطي بعض اجلوانب املهمة من فكر هذا العلم السوري.

ولقد دار املحور األول حول )الرتمجة والنقد األديب(، واحتوى عىل ثالثة بحوث ألقت الضوء جمتمعة عىل 
جوانب مهمة يف هذا احلقل من نشاط الراحل طرابييش. أظهر األول منها ما خلقته ترمجات طرابييش من فعل 
تنويري لدى قراء العربية، بينام عني الثاين منها بالكشف عن بعض العنارص املتعلقة بجامليات التأويل الفني 
من خالل دراسات طرابييش حول بعض النصوص الروائية والقصصية. وقد جاء البحث الثالث مستكماًل 
املقارن عند )جورج طرابييش(، وعن قيمة اإلسهامات  النقد  ينابيع  بالكشف عن  لعنايته  السابقني  للبحثني 

التي قدمها يف هذا املجال من خالل الفحص اجلاميل والفني لبعض اجلوانب التطبيقية يف النقد املقارن.

أما املحور الثاين، فقد انصب عىل )جدل العالقة بني العلامنية والديمقراطية(. تركز البحث األول منه عىل 
اجلهد الذي بذله طرابييش يف استكشاف صورة من العلامنية داخل الرتاث اإلسالمي تارخًيا وثقافة. أما البحث 
التي تسمع  الثاين، فقد متحور حول مراجعة مفهوم طرابييش عن )الديمقراطية(، وعن الوسائل الرضورية 
باالنتقال من الديمقراطية بوصفها مطلًبا إىل كوهنا معطى عينًيا قاباًل للتحقيق يف حياة العرب املعارصين. وقد 
اختتم هذا املحور ببحث ثالث اضطلع برسم صورة لطرابييش بوصفه واحًدا من أهم من قدموا تصورات 

واضحة لـ )مرتكزات النهضة العربية(.  

    أما املحور الثالث، فقد عني بمالمسة إشكاليات الرتاث. تركز البحث األول منه حول )قراءة جورج 
طرابييش للفقه اإلسالمي(. وقد كشفت هذه القراءة عن أن بعض الفقهاء حترروا من حرفية النص، فاتسعت 
الرؤية هلم. وقد كان اإلمام )مالك( نموذًجا هلذا التحرر. واستناًدا إىل ما تقدم، فإن البحث الثاين قد ركز عىل 
األثر السلبي الذي ترتب عىل انتصار )مدرسة احلديث( من وجهة نظر )جورج طرابييش(. واملقصود بذلك 
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أن املحّدثني قد أنتجوا إسالًما من الرتاث املرتاكم بفعل القراءات املختلفة واملتعددة، فكادت روح اإلسالم 
-كام يمثلها القرآن- أن تضيع أو تضعف عىل أقل تقدير. من هنا يربز الباحث دعوة )جورج طرابييش( للعودة 
إىل )اإلسالم القرآين( ويناقشها مفصاًل. ويشكل البحث الثالث يف هذا املحور نوًعا من التفاعل احلي والنقدي 
مع البحث السابق، ألنه ينطلق من التسليم بأن طرابييش مارس كثرًيا من النقد واحلفر املعريف التارخيي مستعينًا 
باملنهجيات احلديثة. ولكنه يف مقابل ذلك يطرح سؤااًل، جيمع بني التشكك واإلنكار، يتلخص بأن طرابييش 
قد يكون انتهى، بصورة أو بأخرى، إىل الوقوع من جديد يف ما أخذه عىل من نقدهم من املفكرين، فيكون 
بذلك قد عاد إىل البحث يف اإلشكاليات واألسئلة الزائفة بنوع من التكرار القهري للخطاب املعصوب، فضاًل 
عىل الوقوع يف فخ العقل الفقهي، الذي ال يتسع منطق أفقه إال )لثنائية األصل والفرع( يف انتصاره إلسالم 

القرآن ضد إسالم احلديث.  

    أما املحور الرابع )نقد الفكر العريب احلديث واملعارص( فقد تكون من ثالثة أبحاث متكاملة يف ما بينها. 
دار أوهلا حول قراءة )طرابييش( للحداثة العربية. والسؤال الرئيس يف هذا البحث منصب عىل ما إن كانت 
قراءة طرابييش للحداثة تسهم فعلًيا يف صياغة حداثة عربية حقيقية. والبحث معني بدراسة اآلليات املعتمدة 
يف القراءة وترتيبها معرفًيا وأيديولوجًيا. صحيح أن طرابييش قد اعتمد آلية التفكيك يف تأويله للتاريخ العريب، 
لكننا مع ذلك نلمح تضاًدا يف هذه القراءة بني عدد من احلقول ضمن ما يمكن تسميته بتفاعل اآلليات أو 
تفاعل املناهج. وهذا ما أفىض بطرابييش - وهو ما يذهب إليه البحث - إىل العودة من جديد إىل آلية الرتتيب 

وإعادة الرتتيب. وبتعبري آخر العودة إىل آلية الرتكيب.

    أما البحث الثاين يف هذا املحور فقد جاء حتت عنوان )الالعقالنية يف الرتاث والنزعة الرتاثية: العقل 
اجلابري  نقد  يف  طرابييش  جورج  أعامل  أن  االفرتاض  من  البحث  هذا  وينطلق  املفارق(.  والعقل  املخارج 
وهذا  ويرشع.  يوحي  مفارق(  )لعقل  جتلًيا  كونه  عن  يزيد  ال  بذاته(  ومستقل  خمارج  )عقل  عىل  انصبت  قد 
االفرتاض قد تم بناؤه عىل افرتاض أسبق منه مؤداه أن الالعقل يؤسس العقل وحيده، والالعقالنية تؤسس 
العقالنية وحتدها. ويؤكد البحث أن احلد الثاين يف اجلملتني ال يعرف إال باحلد األول، وال حُيَدُّ إال به. والنتيجة 
التي يتوصل إليها البحث هي أن بعض أعامل اجلابري وطرابييش التي انصبت عىل نقد العقل العريب ونقد نقده  
دارت حول عقل خمارج ومستقل بذاته، وليس حول عقل مفارق فقط. وهو يضيف إىل ذلك أن أعامهلام قد 
بينت أن هذا العقل ليس بيشء سوى الرتاث الذي انقطعت صلة العرب واملسلمني به منذ قرون أو هو ثقافة 
األسالف بتعبري طرابييش نفسه، وليس الرتاث املندمج يف ثقافة األحياء هنا واآلن، فضاًل عىل أنه ليس الثقافة 

املعارصة التي أعلن كل منهام أن مرشوعه هيدف إىل نقدها ثم انرصفا عنها غري عابئني بالتاريخ والتارخيية.

    أما البحث الثالث يف هذا املحور، فقد اختار كاتبه عنواًنا له: )إشكالية الرتاث وحتليل طرابييش النفيس 
للمثقف العريب: حسن حنفي أنموذًجا(. ويلحظ الباحث أن جورج طرابييش كان من أوائل املثقفني الذين 
التفتوا إىل رضورة العودة إىل فحص األدوار التي هنض بعبئها املثقف العريب، يف حماولة منه تقويم هذا الدور 
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من حيث األمهية والقيمة واألثر. ولتحقيق ذلك استعان طرابييش بمنهجيته املفضلة، وهي )التحليل النفيس 
الفرويدي(. ومتشًيا مع مقتضيات هذا املنهج أخضع طرابييش أطروحات هذا املثقف وأفكاره للتحليل النفيس 
الذي أدى به إىل اكتشاف ما سامه )بالعصاب اجلامعي( أو )عودة املكبوتات( أو )اجلرح النرجيس( التي يعانيها 
التي  النفسية  الالشعوري لألمراض  يركز عىل األصل  أن  إال  يكن من سبيل  مل  املثقف عموًما. وهكذا  هذا 
التاريخ أمهية ال ختفى عىل أحد. وال بد يف هذه  الثقافية املسيطرة منذ عام 1967، وهلذا  املنظومات  تعانيها 
العجالة من اإلشارة إىل املفهومات األساسية التي استند إليها طرابييش يف حتليالته: التامهي، العصاب اجلامعي 
واجلرح النرجيس. وباالعتامد عىل هذه املفهومات أو األدوات املنهجية متكن طرابييش الكشف عن األمراض 
النفسية التي تبدت يف التعامل مع الرتاث من جانب املثقفني. وأمهها: التناقض، التطهرية احلضارية، وأخرًيا 

النكوص يف الصيغ احلضارية املختلفة. 

وقضاياها.  املرأة  يف  طرابييش(  )جورج  آراء  ملناقشة  ختصيصه  تم  فقد  امللف،  هذا  يف  األخري  املحور  أما 
وملفكرنا اهتاممات واسعه يف هذا الباب احتوت عليه كثري من كتبه التي أثارت مناقشات وإشكاليات ما تزال 

موضوًعا للجدل واخلالف. 

املجال األكاديمي،  الواسعة يف  باحثتان سوريتان لكل منهام خربهتا  املحور  للبحث يف هذا  وقد تصدت 
والدوائر  املنظامت  من  عدد  يف  العمل  وقيادة  وقضاياها  املرأة  شؤون  يف  العميقة  خربهتا  أيًضا  منهام  ولكل 

املختصة بقضايا املرأة وأدوارها حرًصا. 

التي هتم  املختلفة  املسائل  قاله طرابييش يف  امللف اإلحاطة بكثري مما  املقدمني إىل هذا  البحثني  ومن شأن 
املرأة، مضاًفا إىل ذلك مراجعة كثري من أطروحات مفكرنا الراحل حول هذه القضية وتشعباهتا املختلفة. 

أكاديمًيا. ويف هذا  للعدد بحثني حمكمني  الرئيس  امللف  أننا ننرش خارج  ملتابعي )قلمون(  املعروف  ومن 
العدد عني أحدمها بمناقشة اإلسالم السيايس والربيع العريب: الوسائل والغايات لباحث ليبي. ومن مدعاة 
رسورنا إسهام الباحثني الليبيني يف حترير جملتنا. أما البحث الثاين، فقد كان بحًثا شبه جتريبي لباحثة جزائرية 
شابة انصب عىل مشكالت التواصل لدى الصم والبكم. ونحن نرحب بإسهامات الباحثني املغاربيني وننتظر 

املزيد منها. 

اهتم العدد أيًضا بنرش قراءتني نقديتني حول موضوعني يستحوذان عىل كثري من املناقشات التي طرحها 
يف  الفرد  دور  عىل  يراهن  غريب  مفهوم  وهو  قيادات،  بال  الثورة  مفهوم  حول  أوالمها  تدور  العريب.  الربيع 
أحداث التغيريوالتطوير وقيادهتام، من دون احلاجة إىل انتظار الرشوط التي تسمح بظهور قيادة مجاعية ألي 
املؤسسات  عىل  بالتمرد  املعروف  روس(  )كارن  الكتاب  هذا  ومؤلف  االبتكار.  أو  التطوير  يستهدف  عمل 
الغربية ملا الحظ فيها من بطء وروتني من شأهنام تعطيل العمل وشل اإلبداع. لذا فقد بادر إىل إنشاء منظمة 
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معروفة اليوم بفاعليتها يف املجال السيايس هي )دبلوماسيون مستقلون(. 

    أما الكتاب الثاين )اإلسالم والعلامنية(، من تأليف )أوليفيه روا(. فيتناول املؤلف يف كتابه هذا العالقة 
بني اإلسالم والعلامنية يف فرنسا، ويستمد الكتاب مادته العلمية من األحداث التي شهدهتا ضواحي باريس 
بالعلامنية واجلمهورية  فرنسا وعالقة اإلسالم  املناقشات حول مسلمي  التي فجرت عدًدا من  عام 2005، 

واهلوية الفرنسية.

    وقبل أن نختتم هذه االفتتاحية بودنا أن نحاول طمأنة الصديق الباحث السوري )مجال شحّيد( والباحث 
املغريب )منترص محادة( إىل أن جهد )جورج طرابييش( قوبل دوًما بعكس ما ذهب إليه الباحث املغريب واقتبسه 
الباحث السوري من أن جهود جورج طرابييش العلمية اهلائلة »قد قوبلت بكثري من اجلحود والنكران بعد 
بديانته  مرتبط  ذلك  »أن  أخرى  مرة  )منترص محادة(  مقتبًسا عن  الصديق )مجال شحّيد(  وفاته«)1(، وأضاف 
املسيحية. كأين باسمه قد جنى عليه يف ديار العرب«)2(. ونحن نطمئن الباحثني إىل أن )جورج طرابييش( قد 
حظي دوًما بكل االحرتام والتقدير يف أثناء حياته وبعد وفاته. لقد كتب )أسعد أبو خليل( يف موقعه قائاًل: 
»توالت املراثي عن جورج طرابييش يف الصحافة العربية ويف وسائل التواصل االجتامعي. وهذا حسن يف حد 
ذاته ألن الكتابة والفكر ال يزاالن يأخذان حيًزا يف الثقافة العربية«)3(، وأردف يقول: »إن إرث طرابييش كبري 
ويستحق الدراسة والتمعن والنقد، عىل طريقته يف التدقيق والدحض والتفنيد والتفكيك«))(. فضاًل عىل أن 
أثناء حياته وبعد  فكر )جورج طرابييش( يف  والدراسات حول  املقاالت  قد حفل بعرشات  األوان)5(  موقع 
وفاته. ويكفي أن نذكر بأن نخبة املفكرين العرب قد احتفلوا بجورج طرابييش عندما عملوا معه يًدا بيد عىل 
إنشاء رابطة العقالنيني العرب)6( من غري أن خيطر ببال )صادق العظم( أو )نرص حامد أبو زيد( أو غريمها أن 

)جورج طرابييش( قد كان مسيحًيا أو غري مسيحي.

    وأخرًيا يشهد هذا امللف الضخم الذي أنتجته جملة قلمون يف فكر الراحل أن منزلته ال يرقى إليها الشك 
يف عيون كل مستنري داخل العامل العريب، وبخاصة داخل الثقافة السورية. 

)1(  جامل شحيد، »جورج طرابييش بني الرتجمة والنقد والدراسات اإلسالمية«، موقع ضفة ثالثة، )28 ترشين األول/ أكتوبر، 2017(

/https://www.alaraby.co.uk/diffah/herenow

)2(  جامل شحيد، املرجع السابق نفسه.

))(  أسعد أبو خليل، املوقع الشخيص angryarab.blogspot.com، )26 آذار، 2016(

))(  أسعد أبو خليل، املرجع السابق نفسه.

/https://www.alawan.org :موقع األوان  )((

/https://www.alawan.org ،6(  منرب رابطة العقالنيني العرب هو جمعية األوان(

كلمة العدد
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تطور علم االسرتاتيجية 

واملسار العريب بني قواميس التاريخ والتفكك الراهن

خطار أبودياب

يبدو من املسلم به أكثر فأكثر يف عامل اليوم أن االسرتاتيجية تأخذ منزلة مهمة جًدا يف السياسات كلها، 
االسرتاتيجية  بني  عضوي  رابط  وجود  تلمس  فيه  شك  ال  ومما  وقيادهتا.  الدول،  شؤون  إدارة  ويف 
وعلم السياسة. ولذا هبدف اإلحاطة بموقع االسرتاتيجية من التاريخ السيايس والعسكري العريب، 
السياسة بشكل مستقل  التطرق لعلم  املفهوم نظرًيا وعملًيا، ال بد من  ناحية تطور هذا  وكذلك من 
والتطور يف االسرتاتيجيات الدولية، وذلك قبل التعمق يف رحلة البحث عن مآالت االسرتاتيجية يف 
عوامل العرب، واحتامل بلورة فكر اسرتاتيجي عريب يواجه حاالت التفكك الراهن، ويكون الغالف 

للمرشوع النهضوي املنشود. 

صناع  مقاربات  يف  واجليوبوليتيك  واجليو-اسرتاتيجية  االسرتاتيجية  مفردات  حقبتنا  يف  ختتلط 
القرار ومراكز البحث واألكاديميات العسكرية والسياسية، علاًم أن ذلك يتداخل مع احلقول الفرعية 
السياسة  وعلم  واملدنيات  السياسية،  والفلسفة  السياسية،  النظرية  السياسية:  العلوم  تتناوهلا  التي 
وتاريخ  الدويل  والقانون  السيايس  والتطور  األمم  السياسات بني  القومية وحتليل  املقارن، واألنظمة 
الفكر السيايس واحلريات العامة وحقوق اإلنسان. وأصبحت اجلامعات تعرتف بعلم السياسة بوصفه 
علاًم أو فرًعا من العلوم االجتامعية واإلنسانية منذ هناية القرن التاسع عرش، وترسخ هذا االعرتاف 
بإنشاء كل من املدرسة احلرة للعلوم السياسية يف باريس يف عام 1872، ومدرسة لندن لعلم االقتصاد 
والسياسية، وقد تأكدت أمهية هذا العلم باعتامده مادة للتدريس يف اجلامعات األوروبية بصفة عامة، 
واجلامعات األمريكية بصفة خاصة. وقد أدى وجود عوامل عدة لالهتامم بعلم السياسة، وقد اقرتن 
كاألحزاب  السياسية  الظواهر  ملختلف  االستقرائية  الدراسة  نحو  االجتاه  من  بمزيد  االهتامم  ذلك 
حيث  املتحدة،  الواليات  يف  خاصة  وغريها،  واملصالح  الضغط  ومجاعات  العام  والرأي  السياسية 
غلبت فيها النزعة املنهجية لدراسة الوقائع واجلزئيات إىل درجة أحدثت تطوًرا منهجًيا جديًدا جعل 

علامء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

متتاز االسرتاتيجية يف منزلتها الكبرية ضمن العلوم اإلنسانية والعلم العسكري، وتطمح أن تكون 
التباينات  الرصاعات مجيعها. ومهام كانت  النظري ألنواع  اخللفية، ويرسم اإلطار  يقدم  علاًم شاماًل 
النخب  عند  أو  القرار  صناع  مطبخ  يف  االسرتاتيجية  تنشأ  اختصاصاهتا،  تنوع  أو  شموليتها  حول 
السياسية والفكرية والعسكرية املتمكنة علمًيا ومعرفًيا. وعرب التاريخ تطور علم االسرتاتيجية بصورة 
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تدرجيية حتى أصبح يف العرص احلديث فرًعا مستقاًل يدرس يف األكاديميات العسكرية. وبالطبع ثمة 
لبس يف التعبري ال يتوقف فقط عىل اسرتاتيجيات خاصة بالشأن السيايس، بل يصل إىل عامل األعامل 
)اسرتاتيجية تسويق وبيع وإعالن(. وترتابط االسرتاتيجية مع االسترشاف والرؤية لصلتها باملستقبل 
تزو: ))إن األكثر  الشهري سون  الصيني  الصدد رأى االسرتاتيجي  له. ويف هذا  وتصوره والتخطيط 
متيزا من القادة بيننا هم هؤالء األكثر حكمة واألكثر استرشافا و رؤية((. واليوم بعد عرشين قرًنا عىل 
هذا اإلسهام يف التأسيس لالسرتاتيجية علاًم ومقولة، أتى القانون العسكري الياباين متأثًرا كثرًيا بذلك 
 )1250 الثاين )1194–  فريدريك  أتى  ثم  إىل جنب،  العسكرية جنًبا  والنظريات  الفنون  تعليم  مع 

اإلمرباطور الروماين، ليؤكد أمهية ))قراءة األدب وفنونه يف احلياة العسكرية((.

من دون الذهاب بعيًدا يف التخطيط االسرتاتيجي )الربط بني النظرية والعمل التطبيقي والتوقعات( 
والفكر االسرتاتيجي وتطور علوم االسرتاتيجية: التطبيقات الروسية والربوسية والفرنسية وغريها، 
ومن األسامء البارزة Clausewitz كارل فون كالوزفيتز الذي أبرز الصلة بني السياسة واحلرب، إذ 
رأى أن ))احلرب ليست فنًا وال علاًم هي أكثر من ذلك هي شكل من أشكال الوجود االجتامعي، إهنا 
نزاع بني املصالح الكربى يسويه الدم... ومن األفضل بداًل من مقارنتها بالتجارة التي هي أيًضا نزاع 
بني املصالح والنشاطات البرشية. وهي أكثر شبها بالسياسة التي تعترب بدورها، ولو بجزء منها عىل 
األقل، نوًعا من التجارة عىل مستوى عال. إن السياسة هي الرحم الذي تنمو فيه احلرب، وختتفي فيه 

املالمح التي تكونت بصورة أولية، كام ختتفي خصائص املخلوقات احلية يف أجنتها...((.

نجد مفهوم أو مصطلح االسرتاتيجية يف اللغات األوروبية أو اللغات اإلغريقية/الالتينية املختلفة. 
وترتبط بمصطلحات فن القيادة واحلركة والقوة واخلديعة والوسائل والتخطيط منذ أيام اإلسكندر 
االسرتاتيجية  بني  الفرز  بدأ  عرش  الثامن  القرن  ومنذ  ومونتغمري.  بونابرت  نابليون  إىل  املقدوين 
واحلرب، وتم تبني مفهوم ثالثي األبعاد من السياسة واحلكومة واحلرب، إذ حتدد السياسة أهداف 
احلرب يف إطار حكومة البلد، ومن هنا عّد كالوزفيتز ))احلرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى. 
احلرب ليست فقط عمل سيايس، لكن أداة سياسية حقيقية، متابعة لألهداف السياسية، حتقيق هلا 
بوسائل أخرى((. أما اجلنرال الفرنيس لوسيان بوارييه فقد روج لالسرتاتيجية الكاملة )يف ختطي 
للجدل حول األولوية للسياسة( ورأى يف االسرتاتيجية سياسة يف إطار الفعل أو التطبيق بمناورة 
ومهارة. وهكذا فضل الفرنسيون يف اخلمسينيات من القرن املايض مفهوم االسرتاتيجية العامة. أما 
األمريكيون منذ بدايات القرن العرشين، فقد فضلوا احلديث عن اسرتاتيجية قومية، قسموها مؤخًرا 
إىل اسرتاتيجية األمن القومي )تتعلق باالسرتاتيجية الكربى( واسرتاتيجية األمن العسكري. وقد 
العسكرية. ويمكن  العسكرية واالسرتاتيجية  السياسة  بني  السوفيايت  االحتاد  الروس يف حقبة  ميز 
أن نفرس رفض الروس االسرتاتيجيَة الكربى عىل أنه رفض من جانب احلزب الشيوعي إلخضاع 

الغايات السياسية للوسائل، يف إشارة واضحة إىل اقتسام سلطته املطلقة مع املتخصصني.
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إًذا، االسرتاتيجية اليوم يف صلب نظريات األمن القومي وإدارة الدول. وقد تطورت بعدما كانت 
تدعى يف املايض »علم عسكري« )خاصة يف العرص الروماين(، أو »فن الفروسية« )يف العرص الوسيط(، 
أو » فن امليليشيات أو الوحدات« )مع بداية العرص احلديث(، حتى وصلت إىل »فن احلرب«)تسمية 

بدأت تفرضها نفسها مع بداية القرن الثامن عرش(، إىل أن أصبحت اليوم تتوجًيا للتخطيط والرؤية. 

وال  القدماء  املرصيني  ال  ))أنه   :Hervé Coutau كوتو  هريفيه  الفرنيس  الكاتب  وبحسب 
األشوريني، وال حتى الفرس مل ينتجوا اتفاقيات عسكرية أو مفاهيم تقرتب ولو من بعيد من مفهوم 
مفاهيم  عن  اهلنود  حتدث  فقد  األقىص،  للرشق  ))بالنسبة  ويضيف:  التكتيك((.  أو  االسرتاتيجية 
عن  مؤرخيها  خالل  من  حتدثت  فقد  اليونانية،  احلضارة  أما  االسرتاتيجية.  إىل  منها  للسياسة  أقرب 
اليوم  ندعوه  ما  والسياسة وهذا  احلرب  بني  العالقة  احلرب وعن  لفن  والراقية  العليا  باألبعاد  وعي 

»اسرتاتيجية ». ولكن هذا ال يعني صياغة علم أو نظرية لالسرتاتيجية حسب املفهوم احلديث((. 

العرب واملسار االسرتاتيجي 

ترتبط مبادئ االسرتاتيجية عند العرب بتاريخ احلروب منذ نشأة اإلسالم. ووفق النظرية اإلسالمية 
الكالسيكية يقسم العامل إىل »دار السالم« و«دار احلرب«. وهكذا عىل وقع الفتوحات يف البدايات، 
ومعارك إمرباطوريات اخلالفة اإلسالمية مع خصومها من الفرس والبيزنطيني واملغول والصليبيني، 
كان العرب هم النواة املقاتلة، وارتبط تارخيهم العسكري بخلفية »اجلهاد« و«احلرب املقدسة«. ويرى 
اللواء الركن حممد مجال الدين حمفوظ أن ))الباحث املحقق ال جيد يف اإلسالم كل ما حتتويه النظريات 
العسكرية املعمول هبا يف الرشق أو الغرب فحسب، بل إنه ليكتشف بالتحليل واملقارنة أن نظريات 
اإلسالم احلربية تتجاوز تلك النظريات وتتفوق عليها سواء من الناحية الفنية البحتة أو من حيث نبل 
املقاصد واألهداف((. بعيًدا عن الشحن العاطفي يمكن القول بالفعل أنه نشأت يف املدينة بعد اهلجرة 
احلرب  شؤون  يف  اإلسالمية  العسكرية  نظريات  استمرت  العرب.  تاريخ  يف  عسكرية  مدرسة  أول 
والقتال املختلفة يف بلورة اسرتاتيجيات متأقلمة مع وقائع احلقبات التارخيية حتى االهنيار العسكري 

يف األندلس اواخر القرن اخلامس عرش. 

بعيًدا عن أجماد مل يصنعها العرب وحدهم بل كانوا أبرز املسهمني فيها قبل بدء االنحطاط؛ أتى 
العهد العثامين ومرحلة السيطرة االستعامرية ليطيال السبات االسرتاتيجي العريب قبل بدء اإلرهاصات 
بيكو« و«وعد   – »اتفاق سايكس  منذ  لكن  األوىل.  العاملية  احلرب  األوىل عشية  النهضوية  للمحاولة 
»الربيع  خماض  ضمن  من  العريب  التفكك  ومرحلة   2003 عام  يف  العراق  ضد  احلرب  إىل  بلفور« 
العريب« منذ بداية العقد الثاين يف هذا القرن؛ تزامنت اهلجمة اخلارجية املستمرة عىل العرب جغرافًيا 
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الثقايف  التحول  قيام  بسبب عدم  النهضوية  وإنسانًيا مع فشل دول االستقالل واملحاوالت  وتارخيًيا 
املنشود وإجياد النموذج املالئم للحداثة عىل الطريقة العربية. 

يمكن القول إن االسرتاتيجيات العربية الرسمية حيال املسألة الفلسطينية أو إبان احلرب الباردة 
وما بعدها مل حيالفها النجاح، وكانت مفخخة من داخلها بعنارص االنقسام والشعور الوطني الضيق 
أو التبعية للقوة اخلارجية. عرب تارخيهم املعارص مل جيمع العرب عنارص قوهتم ومن ال حيسن احلرب مل 
حيسن يف خيارات السالم، نظًرا لغياب االسرتاتيجيات الناجعة وترنح النظام اإلقليمي العريب يف إثر 

حرب 1967 قبل القضاء عليه يف إثر سقوط بغداد يف إبريل 2003.   

العاملية األوىل  إبان احلرب  البوصلة اإلقليمية والدولية  العرب اخليارات وحتديد اجتاهات  أضاع 
واهنيار االمرباطورية العثامنية، وخرجوا خارسين من حبكة إعادة صياغة خريطة اإلقليم، مل يتنبهوا 
بقدر كاف إىل حجم ما جرى يف احلرب العاملية الثانية )1939 1945( التي كانت آخر مواقع الرصاع 
الكربى عىل مرسح التاريخ اإلنساين، حيث ُصِهر العامل كام نعرفه اآلن، وظهرت القوى الغالبة يف هذا 
العرص. وكانت الواليات املتحدة األمريكية هي القوة التي انترصت يف تلك احلرب، وكان رشيكها 
األكرب يف حتقيق النرص هو االحتاد السوفيايت، لكن وسيلة النرص لدى كل منهام حددت وحسمت أهيام 
يملك الزمان اجلديد، أو عىل األقل يسيطر عليه. لكن احلرب الباردة حسمت األمر ملصلحة واشنطن، 
ودفع العرب الثمن خالل احلرب الباردة كام يف ترتيبات ما بعدها إثر حرب اخلليج الثانية التي سببها 

الغزو العراقي للكويت، والتي تزامنت مع سقوط االحتاد السوفيايت. 

بتهميش  يتصل  ربام  العرب  الالعبني  عند  االسرتاتيجية  واملتابعة  الرتقب  يف  اإلخفاق  وهذا 
التفكري االسرتاتيجي يف بالد العرب، ليبقى مهيض اجلناح من دون ميزانيات كافية وبيئة حرة وطبقة 
وصياغة  والتحديات.  املخاطر  مواجهة  يف  والتفرقة  االختالفات  عىل  العامة  املصلحة  تعيل  سياسية 
االسرتاتيجيات ال يمكن أن تأيت من فراغ أو تبًعا لرغبة أو نزوة احلاكم، بل جيب أن يتوج مساًرا جيمع 
بني التفكري والتدبري والواقعية السياسية. وهلذا نستنتج ندرة يف الفكر االسرتاتيجي يف البلدان العربية، 
التفكك والتفرقة  الشأن. ومن دون شك، تلعب عوامل  الضالعني يف هذا  أو  املفكرين  والقليل من 
والتبعية والغيبية )االسطورة الدينية( دوًرا أساًسا يف حالة غياب الوزن االسرتاتيجي وغياب الرؤية 
االسرتاتيجية. ويتفاقم ذلك مع غياب املرشوع االسرتاتيجي العريب املشرتك يف مواجهة املرشوعات 
املرشوعات  غياب  عىل  االسرتاتيجي  االنكشاف  أمر  ويرسي  األخرى،  واخلارجية  اإلقليمية 
االسرتاتيجية اخلاصة باألمن الوطني لدول بمفردها، ومنها الدول التي كانت يوًما دول املواجهة مع 
إرسائيل، أو الدول التي تعاين التوسع اإليراين، أو تلك التي تواجه التحديات حول مصادر مياهها 

أو ممراهتا. 
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لبناء أي  الذاتية  القوة  الوهم يف غياب جتميع عنارص  بالبطوالت وبيع  القصائد والتذكري  تنفع  مل 
مرشوع اسرتاتيجي استناًدا إىل اإلمكانات والقدرات واألهداف قبل التعويل عىل التحالفات والرهان 
عىل اخلارج. من أهم األدوات ملواجهة اخلصوم، ضمن صناعة موازين قوى مواتية، يلورة قواعد من 
التأثري والفاعلية، ورصد املخاطر والتحديات عىل االمتداد اجلغرايف. ويتوقف نجاح أي مرشوع عىل 
حسن إدارة الرصاع، وإدارة األزمات، وإدارة الفرص، ما ينقل املعنيني من دائرة القول واالهتامم إىل 

الفعل والفاعلية االسرتاتيجية. 

بدأ الزمن العريب العسري يف حزيران/ يونيو 1967، وهتاوى النظام االقليمي العريب مع الدخول 
األمريكي إىل بغداد يف 2003. واآلن يف حقبة الزمن الرديء يتأكد االنكشاف االسرتاتيجي العريب من 
حوض وادي النيل )هتديد األمن املائي واالستقرار من أزمات السودان إىل سيناء وليبيا( إىل حروب 
شبه  بمنطقة  مروًرا  رساًبا،  الفلسطينية  الدولة  فيه  تبقى  الذي  املرشق  يف  تنخر  التي  والعراق  سورية 
اجلزيرة العربية التي تتعاظم حوهلا املخاطر من حرب اليمن إىل أمن اخلليج ووضع سوق الطاقة. وال 
تشذ الدول العربية يف شامل أفريقيا والقرن اإلفريقي عن تداعيات غياب احلصانة الذاتية يف أكثر من 
مكان، ومساعي القوى اإلقليمية والعاملية األخرى لفرض معادالهتا عىل مقاربات أمن املواقع العربية 
يف  الرغبة  وغياب  املركزية،  الدول  من  كثري  اهنيار  نتيجة  االندماج  آليات  من  األدنى  احلد  غياب  يف 

التنسيق بني بعضهم، وعدم حسن استخدام عنارص القوة عند بعضهم اآلخر. 

واألدهى اليوم الرتويج للواقعية بأي ثمن يف أروقة السياسة العربية املعارصة من أجل االستسهال 
بغياب  ذلك  تفسري  ويمكن  آفاق.  واسترشاف  اسرتاتيجيات  وصياغة  الدروس  استخالص  وعدم 
اخليار الديمقراطي أو احرتام الكفاية ومفهوم خدمة الوطن يف مواقع القرار العريب. أشار ابن خلدون 
يوًما إىل ترهل األمم وانتقاهلا من العز و العزة املرادفة للعصبية بحسب تعبريه، وال يعود ذلك للعوامل 
ثرواهتم وعنارص قوهتم، ومل  العرب من  مديدة شددت عىل جتريد  أمم  للعبة  بل  الداخلية فحسب، 
يتمكنوا مواجهتها بسبب عدم استيعاب تغيريات املناخ العاملي يف اللحظة املناسبة، مثل الرهان عىل 
انكلرتا أو فرنسا يف حلظة معينة أو التعويل عىل أملانيا النازية، وكذلك غياب القراءة اجليدة للتاريخ عند 
اهنيار االحتاد السوفيايت، ويف اإلمجال ثمة قصور يف التعامل مع حجم املصالح العاملية يف املنطقة، وسوء 

تقدير يقتيض رضورة تطوير أساليب فهم اآلخرين وطرق املواجهة. 

املياه  وطرق  املوارد  حول  التجاذبات  يف  االسرتاتيجي  االنكشاف  انعكاسات  بوضوح  لنا  يتبني 
والنفط والغاز. ومن املفارقات الالفتة متادي غياب التنبه إىل أمهية املوقع اجليوبوليتيكي الفريد للعامل 
ا  ا، واجتامعيًّا، واقتصاديًّ العربية جمااًل طبيعيًّا برشيًّ الكرة األرضية. حتتضن اجلغرافية  العريب يف قلب 
وسياسيًّا يمتد من اخلليج العريب رشًقا إىل املحيط األطليس غرًبا، ومن البحر املتوسط شاماًل إىل البحر 
األمحر فاملحيط اهلندي جنوًبا. تصل املساحة فيه إىل حواىل 13.6 مليون كلم2، ُتقيم عليها كتلة سكانية 
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تقدر بحواىل 360 مليون نسمة، وهي تتميز بوحدة املدى اجلغرايف وبالتفاعل الكثيف بني وحدات 
النظام اإلقليمي فيها. بيد أن ما أنعمت به الطبيعة مل يتمكن البرش املحافظة عليه، وكان لتبديد عنارص 
القوة وغياب إتقان لغة الواقعية السياسية يف ما خيص التوازنات والتحالفات ولعبة املصالح واملحافظة 
عىل الثروات؛ أكرب األثر يف الوصول إىل هذا االنكشاف االسرتاتيجي. إزاء التدهور نحو االنحطاط ال 

بديل من مرشوع جتديد عريب هنضوي قبل فوات األوان. 

يف زمن االضطراب االسرتاتيجي عامليًّا ويف زمن الزالزل اإلقليمية املتواصل )منذ دخول القوات 
األمريكية إىل بغداد يف إبريل 2003، بدأ زمن االنكشاف االسرتاتيجي العريب مع صعود ثالث قوى 
السنوات  اهنيارات  مع  العريب  املوقع  هتميش  وتفاقم  وإيران.  وتركيا  إرسائيل  أي  عربية  غري  إقليمية 
األخريات يف سياق الفوىض التدمريية غري اخلالقة، وإفشال بزوغ حتوالت »الربيع العريب«( تكمن أمهية 

جتميع عنارص القوة جتميًعا عقالنيًّا وحمسوًبا يف الزمان واملكان وحتديد األهداف وفق طبيعة املرحلة. 

يطرح كل متوضع اسرتاتيجي أسئلة كثرية حول طبيعة املخاطر وأولوية التهديدات والتحالفات مع 
الالعبني الكبار. والسؤال األول يدور حول األفضلية بني املرشوعات العربية املشرتكة أو املرشوعات 
بالرشاكة مع قوى إسالمية أخرى أو حليفة، واجلواب واضح، إذ ال يشء يمنع وجود هيكليات عدة، 
أهدافها. واألهم  تتناقض  فرنسا يف حتالفات عدة ال  إذ تشارك دولة مثل  أكثر من مثل؛  أوروبا  ويف 
هو إجياد مؤسسات، ورصد إمكانات، وعدم البقاء يف املجال النظري. أما السؤال الثاين حول طبيعة 
املخاطر فمن الواضح اليوم أن احلدود الدولية للعامل العريب يواجهها نمطان من املشكالت عىل األقل: 

1- مشكالت احلدود اخلارجية. 

2 - احتامالت التقسيم كام حصل مع السودان او احتامالت البلقنة الداخلية من العراق اىل سورية 
وليبيا واليمن، وربام بلدان عربية أخرى. أضف إىل ذلك أن العامل العريب يتعرض لتهديد بحبس املياه 
عنه؛ إذ تنبع أهناره الكربى )كالنيل ودجلة والفرات( من أراٍض أجنبية، وترتبط األوضاع اجليوبوليتيكية 
للحدود العربية بام يسمى »حروب املياه«، وال يمكن التقليل من أمهية موارد البرتول والغاز يف مقاربة 

مصادر اخلطر.

من خالل قرن الفشل االسرتاتيجي العريب أي القرن العرشين، ومع البدايات العنيفة يف هذا القرن، يبدو العامل 
العريب مرسًحا أو ملعًبا للنفوذ، وليس فاعاًل يف تقرير مصريه. إضافة إىل العجز أمام إرسائيل، يربز اآلن املرشوع 
بعهدة  يبقى  أن  جيب  املنطقة  هذه  مصري  أن  التأكيد  جيب  ولذا  والفتنة،  اإلرهاب  وغول  اإليراين،  اإلمرباطوري 
أبنائها، وبأن مرشوعات التقسيم وإعادة الرتكيب واخلرائط اجلديدة ليست قدًرا دوليًّا، وأن أي تركيبة بديلة من 

سايكس بيكو لن متر عىل حساب املكون العريب يف اإلقليم، وال عىل حساب وحدة شعوب الدول وأراضيها. 
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 أمام تداعيات غياب احلصانة الذاتية يف أكثر من مكان، ومساعي القوى اإلقليمية والعاملية األخرى 
جيوبوليتيكية  رؤية  هناك  بأن  القول  يمكن  ال  العربية،  املواقع  أمن  مقاربات  عىل  معادالهتا  لفرض 
األطامع  عدوان«  »بإزالة  العريب  العامل  شغل  عدة  قرون  مدى  فعىل  املعارص،  العريب  للعامل  واضحة 

اجليوبوليتيكية للقوى العاملية التي اجتاحت أراضيه، واستغلت ثرواته. 

 إذا ما قدر للعامل العريب أن ُيفيق من مشكالته، ال بد من مقاربة املصالح اجليوبوليتيكية وفق التبادل 
بديل  ما جياوره من دول ومرشوعات وتكتالت، ومن هنا ال  القوى مع  أو وفق موازين  والتكامل 
من مرشوع اسرتاتيجي عريب يبدأ باحلد األدنى، ويتطور مع األخذ باحلسبان أن للعامل العريب رصيًدا 
األفريقية  والدائرة  املتوسط  األبيض  البحر  دائرة  مثل  من  به،  حتيط  التي  الدوائر  يف  كبرًيا  ا  حضاريًّ
ووسط ورشق آسيا. ومع حد معقول من التجمع االسرتاتيجي ومن الشورى الديمقراطية الداخلية. 
التفاعل احلضاري مع األصدقاء وفرض االحرتام مع جريانه، القوي  ستصبح الفرصة سانحة أمام 

منهم والضعيف، وهذا كفيل بأن جيعل العامل العريب -حتى بعد نفاد النفط- قوة ال يستهان هبا.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

30

مقاالت



31

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 مقاالت

ما عالقة الشعر بالثورة؟

مقدمة نظرية يف قراءة الشعر السوري خالل االنفجار الكبري

حممد عالء الدين عبد املوىل

مراحل  بعامة، يف  الشعر، واألدب  دور  ذاهتا حول  النمطية  األسئلة  تكرار  يعد غريًبا مالحظة  مل 
األزمات الكربى التي تعصف بمجتمع ما. ومن هذا الباب رأينا ونرى تساؤالت ال تكّف عن الطرح 
عدد  قبل  من  توصيفها  تّم  التي  املرحلة  وهي   ،2011 آذار  بعد  ما  مرحلة  يف  السوري  الشعر  حول 
نوًعا  املسبقة،  األدجلة  من  خالية  بأرحيية  يعطي  تعبري  بالفعل  وهو  الكبري(.  )باالنفجار  الكتاب  من 
من حرية احلركة، وأنت تتابع ما صدى ذلك )احلدث( عىل النص الشعري. فتحت مظلة )االنفجار 
الكبري( ممكٌن أن نتكلم عن أطياف من الشعراء خمتلفني يف الرؤيا السياسية حول سورية )االنفجار(، 
لكن اختالفهم عىل ما فيه من تناقضات وتناحرات إلغائية أحياًنا، مل يكن ليحّرم علينا رصد الشعر 
أو  أيديولوجية  تلويثها برصاعات  التي ال يمكن  الطبيعية  بدرجة أساسية رسالته  ما خان  إال  نفسه، 
اصطفافات ضيقة األفق. و)ما خان( هنا تذهب إىل الشعر وليس إىل الشعراء. فهناك بطبيعة احلال 

شعٌر رديء حيمل قياًم ملوثة بخلفيات رصاٍع دموّي ال مصلحة لركامة اإلنسان فيه. 

أنجز  الشعر قد  بالرضورة كناتج ميكانيكي أن يكون  )انفجاًرا كبرًيا(؛ فليس  وإذا كان ما جرى 
)انفجاًرا كبرًيا( يف مملكته، ال سيام أننا ال ننطلق من مثل هذا الرابط امليكانيكي بني املوضوعني. وإذا 
كان عدم حدوث انفجار شعري أمًرا غري مستحّب وال مرغوب، فهو ليس سيًئا إىل درجة اهتام الشعر 
وإدانته. ويف حدود املتاح واملقدور عليه، تّم لشعراء هنا وهناك أن يقدموا ما لدهيم، وما قدموه كان 

هو األرضية التي بنيت عليها هذه املقدمة.   

لذلك  املوازي  السوري  الشعر  لقراءة  نظرية(  )مقدمة  كوهنا  من  النقدية  األوراق  هذه  تنطلق 
االنفجار الكبري، وليست قراءة تطبيقية تستدعي مثول الشاعر بنصوصه، بل هي مبنّية بصورة مركزية 
عىل القراءة املستمرة للشعر السوري، ومن حركته وآفاقه ومآالته تّم تشكيل هذه املقدمة، ألننا لو ذهبنا 
هنا ضمن حماور هذه املقدمة إىل استدعاء الشعراء باألسامء، فسوف نحتاج إىل تفصيالت ومساحات 
أوسع قد يستوعبها كتاٌب ينطلق من هذه املقدمة. هي إًذا بناٌء نظرّي حمموٌل عىل قراءة واقعية أفضت 
يف النهاية إىل تشكيل هذه املقدمة. ومن نافل القول أن ما ارتكزنا عليه يف املقدمة هو )كثرٌي( من الشعر 
ا، فإن الكالم عىل املنجز  السوري، وليس )كله(، فتلك فضيلة ال يزعمها أحد. ولكن كام هو متاح نقديًّ
األديب يتّم من خالل )ظواهره( العامة. وعىل هذا كانت دراسات حتمل عناوين مثل: )الشعر السوري 

يف اخلمسينيات، الشعر املرصي يف السبعينيات، الشعر األملاين بعد احلرب(... إلخ.
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ال حتمل هذه األوراق أي اعتقاد بعالقة وظيفّية للشعر يؤدهيا جتاه الثورة. ففي األساس يكمن عمل 
الشاعر يف الثورة، التي تبدأ من اللحظة التي جيد نفسه شاعًرا. نعاين الشعر املتكلف ملوضوع الثورة، 
كام عانينا شعًرا جباًنا يف عالقته باللغة مثاًل، واملرأة، والتاريخ والوجود. سوف نجد أن كثرًيا من الشعر 
العريّب جبان متخاذل يف هذا املوضوع، وهذا ينطبق عىل عالقة الشعر بالثورة كـ )موضوع(. إن الشعر 
اخلالق ال يرضخ لطبيعة اخلطاب السيايس الثورّي بوصفه عملية اجتامعية وشعبية وانقالبية، حتى لو 
وقف مع ذلك كله، بل ينبغي له الوقوف مع ذلك، ولكن حني يدخل يف لعبة الشعر، فعليه أن حيرتم 

خصوصية رشوط اللعبة وال ُيدخلها يف رشوط أخرى. 

يروي جان جاك لورسكل يف كتابه )عنُف اللغة()1( واقعًة ذات معنى بعيد، عن الرسامني الفرنسيني 
كورو)2( وكوربيه)3(، إذ يذهبان مًعا يف رحالت للرسم، فُيميض األول ساعاٍت يف البحث عن زاوية 

مناسبة لينصب فيها منّصة الرسم، بينام الثاين يديُر ظهره له ويبدأ برسم ما يراه أمامه مبارشة.

ويمكننا  داللة،  من  أكثر  حتمل  فهي  واقعيًة،  كانت  أم  أسطورًة،  يسميها  كام  أكانت  سواٌء  احلادثة 
)انتهازها( عىل أكثر من وجه، ويف حاالت متناقضة. فمن ناحية يبدو من الرضوري أن نبحث بعمق 
والتقوالت  بالتحليل  يبدأ  الذي  بعكس  والّترسع،  االرجتال  يف  نقع  ال  حتى  نظر،  زاوية  عن  وتأمل 
مبارشًة، كذلك من ناحية نقيضة، ثمَة ما ينبغي أن نقوله مبارشًة، ومن غري تردد، ألنه من املفرتض أن 
تكون زاويُة النظر أساًسا واضحًة يف أذهاننا، ويبدو معها من يستغرق وقتا يف التأمالت التي قد تصل به 
يف مواقف حاسمة، كام هي اآلن احلالة السورية، إىل أن يتذّرع بأسباٍب معّقدة يف ذهنه وحده، عن سبب 
التباطؤ والتلّكؤ يف اختاذ موقف واضح ال لبس فيه. وإذا وضعنا كلمة )شاعرين( بدياًل من )الرسامني( 
الراهنة  السورية  للمأساة  املوازية  السورية  التجربة  يف  واسعني  شعريني  قطاعني  عىل  نعثر  فسوف 
واملستمرة؛ قطاع يعمل برتوٍّ وحكمٍة مصحوبني باخلربة واملامرسة، وقطاع قد نحكم عليه بالترسع يف 
الشعر يستجيب لالنفعاالت  النظر، وهذا منه كثرٌي ربام كانت كثرته برهاًنا سيًئا عىل أن  حتديد زاوية 
وردود الفعل أكثر من غريه من األنواع األدبية، يف حني إن اإلبداع برّمته ينبغي له الرتيث، وال يعني 
الرتيث أن تنتظر سنني طوااًل للكتابة، بل إن الرتيث هو يف عدم تأليف نصوص شعرية تسمى )قصائد( 
من منطلق التنفيس يف ما يشبه عملية تطهري ذايّت خاليّص. ال شك يف أن للفّن مثل هذا الدور، عىل أال 
ينسينا ذلك أن الشعر ليس تسجياًل ميكانيكًيا لنبضات قلب مريض تنعكس برسعة عىل شاشٍة مضاءة. 

)1( الكتاب من ترمجة د.حممد بدوي، ص120

)2( جان باتيست كميل كورو )1796-1875( ينتمي إىل مدرسة باريزون، درس الرسم يف روما، وأمىض حياته الفنية يف باريس، يعرف بواقعيته، ويضعه بودلري يف مقدمة رسامي 

احلداثة.

))( غوستاف كوربيه )1819-1877( درس الفنون اجلميلة يف باريس وسوريرسا، ويعرف بواقعيته يف الرسم والنحت، من أعامله التي حظيت بالثناء )بعد العشاء يف أورنان( بوصفها 

عماًل ثوريا، يف ما قوبلت لوحته )هوماك( بنقد واسع.
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واستطراًدا يف ذلك، حترض يف الذاكرة النقدية فرضيتان حول كتابة الشعر يف مثل هذه األحوال، 
أعلن  رصاحة،  »وبكل  فقال:  )السيايس(  شعره  عن  سئل  حني  قباين  نزار  عنها  عرب  منهام  واحدة 
أمامكم أن كل املالحم السياسية التي مألنا هبا الدنيا قرقعًة وضجيًجا.. مل تكن أكثر من ريبورتاجات 
يف  عدوان  ممدوح  أعلنها  الثانية  والفرضية   )1994( املهمالت«))(  سّلة  يف  التاريخ  وضعها  صحفية 
يظهر  وكام  رديًئا(!  )أهيا الشعراء، اكتبوا شعًرا  مقولته:  رفع  حني  األوىل،  الفلسطينية  االنتفاضة  فرتة 
مبارشة، فهناك رأيان متناقضان يف هذه احلالة. نتذكر هاتني الفرضيتني لنرى أهنام صاحلتان للمثول يف 
أدوات القراءة النقدية املوازية للشعر السوري الذي صاحب ذلك )االنفجار(، عىل أن رأي نزار قباين 
بام فيه من قسوة نقدية غري مسبوقة عىل ذاته، هو األصعب لدى أي مرحلة شعرية، أو جتربة شعرية 
شخصية. فنادرون أولئك الشعراء الذين يعيدون النظر إىل هذا احلّد البالغ الرصاحة يف نتاجهم، بل 
جانب  إىل  الوقوف  أجل  فمن  أخالقيًّا،  عدوان  ممدوح  بررها  التي  )البحبوحة(  إىل  يستكينون  إهنم 
االنتفاضة ودفاًعا عنها ال بأس من كتابة الشعر الرديء، وهذا ما حصل يف نصوص سورية كثرية، 
تلك  والرداءة  وانتشارها.  منه مسوغات وجودها  لتأخذ  الرشعي  السوري  االنفجار  استغلت ذلك 
ليست يف النصوص العادية واخلالية من أي ملمح شعري فقط، بل هي مبثوثة يف تالفيف نصوص 
ا ونشاًطا، إذ صار  تنافُق وترائي املشهَد لتكسب رشعية أكثر ُتستثَمر يف جماالت شتى إعالميًّا وماديًّ
يكفي أن تعلن شتم النظام وتأييد )الثورة( عرب لغة نمطية هامدة فقرية، لتفتح لك أبواب االنتشار. 
ما الذي يفضح الشاعر يف مقام التقييم النقدي؟ إن ذلك ينصّب أساًسا عىل )اللغة(. فاللغة تشّكل 
التحدي األكرب واألعمق للشاعر أكثر من غريه من األدباء، فام يدخل يف وعيه والوعيه من جتارب 
مادية ومعنوية، ختتمر هناك يف طبقات روحه، بنيتِه العميقة، لتتحرك يف ما بعد طالبًة منه أن يقوهلا، 
يشكلها يف صياغات وتركيبات لغوية. هنا تبدأ معاناته مع اللغة، خاصة حني تكون اللحظة التارخيية 
تلك  فإن  جهة  من  النادرة.  التارخيية  السورية  اللحظة  كتلك  هي  كتابته،  حركة  وترشط  حتيطه  التي 
التجارب والرؤى واخلربات كلها تصل إىل درجٍة من الكثافة والغموض والتداخل إىل حّد أال ُيرتَك 
للشاعر إمكان قوهِلا كام هي عىل وجه التحديد والتعيني، ومن جهة ينبغي عليه أال ينتظر كثرًيا ليقول، 
فهناك استحقاقات أخالقية وإنسانية، وهناك من ورائها استحقاقات مجالية فنية. وكثرًيا قيل عن أزمة 
التي  تلك  أو  أمام جداٍر مسدود،  التي تضعه  أو  الرؤيا،  اتسعت  كلام  التي تضيق  اللغة،  مع  الشاعر 
تتهرب من بني يديه وتتأّبى عىل االستجابة ملا يريد قوله بالضبط. أما إذا كانت اخللفية لذلك ما حدث 
الرؤية مضطربة مشوشة، وأحيانا عصّية عىل االنضباط خارج منطق االنفعال  فإن  ا،  وحيدث سوريًّ
واخلراب الداخيل الذي يميز الشاعر يف هذه احلالة من غريه ممن هم يشاركون يف تلّقي اخلراب املادي 
وامللموس عىل طول الوقت، بل إن هؤالء عىل األقل من الناحية األخالقية، مؤهلون أكثر منه حلمل 
الرؤية والتعبري عنها حتى ولو كان عرب ردود فعل وتقصفات وجدانية وتشظٍّ واقعي ال يرحم وال 

ا يتفضل عليه بالرؤية وال الرؤيا. ينتظر عماًل شعريًّ

))( حوار مع نزار قباين، جملة اهلالل، )القاهرة: حزيران/يونيو،1994(
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الشاعرـ  يف الوضع الطبيعي اآلمنـ  حني يرىض عام أنجزه هو شاعر خائٌب، فاشٌل، يدعي الوصول، 
وما يف الشعر وصوٌل. الشاعر يموت وال يقول ما يريده، ولو قال ما يريده، النتهى الشعُر من العامل. 
وهو بكل تأكيد ال حيّق له أن يدعي قول ما أراده وهو يعاين عن قرب أو بعٍد، تلك املأساة التي عصفت 
بالبرش والطبيعة واحللم والقيِم والسياسة واالقتصاد...إلخ بل إنه سيضع يده بشكل فاقع عىل )عجزه( 
عن القول مهام قال. وربام دفع اليأس بعضهم للصمت، لكن يف احلقيقة، ومن منظور امتالك القدرات 
الشعرية اخلاصة، ال أظن أن مربر اليأس مقنع أخالقيًّا لصمت بعض الشعراء، خاصة وأن بعًضا منهم 
النقدي  املراقب  يدفع  ما  اخلارج،  يف  أو  الداخل  يف  بأخرى،  أو  بصورة  العامة  احلياة  يف  مشارًكا  جتده 
للحكم عىل أن ذلك انسحاٌب وختاذل وليس صمًتا. هناك ما يمكن تسميته بالصمت اجلاميل، مناقًضا 
الصمت  أما  وقتل،  وخراب  دمار  من  كربى  حلظات  يف  مرفوض  الثاين  الصمت  األخالقي،  الصمَت 
اجلاميل فهو طريقة أداء الشاعر )باعتبار احلديث عن الشعر هنا( يف تقديم نصوص تقول وترصد وتتأمل 
يف تلك األزمات الطاحنة. بوصف آخر إن الصمت اجلاميل هو انخراط يف اللحظة العاصفة، بأدوات 
اهلدوء والتأمل التي تتطلبها الرشوط اجلاملية للشعر، وذلك ما استطاع الشعراء السوريون فعله يف عدد 
ا عىل سالمة البوصلة الفنية لدى هؤالء. يف حني انشغلت  وإن كان قلياًل من األمثلة، وكان هذا مؤرّشً
التشابه  سوق  يف  وطرحه  استنساخه  إعادة  ليتم  وهناك،  هنا  أفرادها  يكتب  ما  بتقليد  العمومية  الكثرة 

والتامثل املحايد، وقد ساعدت وسائل االتصال احلديثة عىل شيوع مثل هذا النمط كثرًيا.   

ويالحظ أن مزاج القراءة يف هذه املرحلة بات مزاًجا حمدًدا يدور يف فلك احلدث والواقع اليومي، 
ما جيعل كثريين يقرؤون النصوص الشعرية كلها حتت تأثري هذا الواقع، وأحياًنا تكون القراءة خاطئًة، 
فليس معقواًل أن يكون الشعُر مرتبًطا عىل طول الوقت بالواقع، وانعكاًسا مبارًشا وآنيًّا له، مهام بلغت 
خصوصيته واستثنائيته. ليس معقواًل أن تطرح قصيدٌة مثاًل فكرة فلسفية أو وجودية أو كونية، ويأيت 

اآلخرون ليقّزموها وحيرصوها يف شؤوٍن ال متّت بصلة مبارشة هلا.

طبيعة الشعر تفرتض أن يذيب الشاعر التفاصيل والوقائع كلها يف رؤية شاملة للعامل، وهو لذلك 
ليس تعليًقا وال حتلياًل وال رد فعل عىل الواقع واألحداث. 

يعطينا هذا األمر مثااًل فّجا عىل رغبة الناس، أو ما يعرف باجلمهور، يف التعامل مع الشعر عىل أنه 
)وظيفٌة( ال فّن. هلذا تظهر ألقاب مائعة يف هذه األحوال مثل )شاعر الثورة( )شاعر احلرية( )شاعر 
الوطن(... إلخ، ويغيب يف ذلك كله اللقب األهّم وهو )شاعر الشعر(، وال تصمد هذه األلقاب أمام 
تفكيك الذهنية اجلامعية لتلّقي الشعر وهي الذهنية التي يدخل احلّس القبائيّل يف ثناياها. حيث تريد 
كل قبيلة )معارصة( االحتشاد وراء )شاعرها(. إن الفحص النقدي لكل من لقب نفسه بتلك األلقاب 

أو ريض أن يكون طرًفا يف لعبتها، سوف يفيض إىل ضحالة الشعر وغلبة الشعار. 
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قليٌل من التذكري بطبيعة الشعر ال يرّض، وقليل من اتساع زاوية القراءة يعطي النص مدى أرحب 
مما يريد بعضهم حرصه فيه. 

وال يمكن أن هنمل نوًعا من األسئلة املتولدة من تلك الذهنية اجلامعية والدوغامئية، ومنها: )هل 
يرقى الشعر السوري إىل مستوى هذه الكارثة ـ احلدث ـ الرتاجيديا، التي يكتب عنها؟( نِصُف مثل 
بالدوغامئية ألهنا مطروحة من غري أدنى تفكري. ما جرى يف سورية هو بكلامت قليلة:  هذه األسئلة 
اآلتية:  القضية  تقابلها  أوىل،  قضية  هذه  جتويع.  ختريب  ترشيد  طائفي،  ذبح  وحشية،  قصف،  قتل، 
فكيف  اإلنساين،  واالنطالق  والتنوع  واحلرية  واحلياَة  واألمل  اإلنسانية  يوطد  مجايل  نشاط  الشعر 
تريد من الشعر أن يرقى إىل مستوى القصف والقتل والترشيد والتجويع؟ هذا بالضبط ما تعنيه تلك 
اجلملة! ونحن علينا أن نعكس السؤال ليصبح: ملاذا ال يرقى السوريون يف هذه الكارثة إىل مستوى قيم 
الشعر؟ الشعر هنا ليس قصيدة مكتوبة وجمازات متعوب عليها، بل هو جوهر الوجود وفرحه وحريته 
وحبه ومجاله، هو القيم الكربى والبسيطة التي يسعى اإلنسان إىل امتالكها والتمثل هبا. وإذا كان علينا 
أن نجيب عىل ذلك السؤال الساذج بجواب عميّل لقلنا: ال مل يرق الشعر إىل ذلك املستوى، ولكن هذا 
ال معنى له وهو يشبه قضية فاسدة يف املنطق، غري مكتملة األدوات لتصبح سؤااًل ذا معنى. كل ما 

جرى يف سورية يصب يف خانة السفالة والوضاعة، وال يمكن لشعر أن يرقى إىل األسفل والوضيع. 

إذا أردنا رؤية عنارص أخرى يف القضية، فنقول: إن احلروب والثورات والقتل والدم، ذلك  أما 
كله يميض وينقيض، ويصبح نقطة سوداء يف ذاكرة البرش، وما يبقى عادة هو الشعر الذي واكب وتأثر 
وانشغل بتلك األمور. وبكل تفاؤل نقول نعم، هناك شعر سورّي سوف يبقى شاهًدا شهيًدا عىل هذه 
ملتابٍع جتاهله. وكونه  قليٌل، لكنه موجوٌد وال يمكن  إبداعية، كّم  املرحلة، وهو ككل مرحلة شعرية 
املتشائمون  أولئك  أما  أي مكان وزمان.  قليل يف  أّي يشء سلبي، فكل شعر حقيقي  يعني  قلياًل ال 
وأين... الفن  وأين  جيري؟  مما  الشعر  أين  ومستهلكة:  مكررة  باهتة  أسئلة  سوى  يقدمون  ال  الذين 

إلخ فهؤالء ال وقت لدهيم لريصدوا ما يتحرك عىل أرض الشعر وغريه من األدب، وهم مشغولون 
باملردود اإلعالمي واملادي لنشاطهم. ويبدو أن إنكار اإلبداع جزء من عملهم.    

الفردية  الذات  اجتاه،  كل  من  مجيعها،  النّواحي  من  ذاته  الشاعُر  يراجع  أن  مأموٌل  السياق،  هذا  يف 
واجلامعية والكونية والثقافية والطبيعية. يف وقٍت يستمّر فيه سفح الدم السوري، والعريب بعاّمة، عىل يِد 
الطغيان السيايس والعسكري الباطش، كام عىل يد األصوليات املسّلحة التي يمكن وصفها بأهنا متكاملٌة 
يكون  بأن  مطالًبا  املأزق  املشهد  هذا  مثل  يف  نفسه  الشاعر  وجيد  والدينية.  السياسية  طبيعتها  حيث  من 
ا. وينبغي له أن يعرّب يف رؤيته ومواقفه عن انحيازه  منسجاًم مع مفهوم احلرية بغّض النظر عّمن يكون عدوًّ
للحرية سواء أكان من يرسقها هو نظاٌم استبدادي أم نظاٌم فكرّي ثقايف منغلٌق. حتى إن احلرية بوصفها 
مفهوًما كبرًيا ال ينتظر وجود عدّو جمّسد حتى يكتمل معناه، فاحلرية رضورة قائمة بذاهتا وليست متعدية 
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لرشوط أخرى تربهن عليها. وهنا يكمن خصّب داليّل هائل للشعر وخميلته أو عالقته امللموسة. 

ويف أصل نظرة الشاعر للعامل تكمن تلك الطاقة املقدسة العاشقة للحرية، وباعتبار أن الدولة يف 
تارخينا العريّب رسعان ما تصبُح سلطًة، فعىل الشاعر دائاًم معارضة الدولة / السلطة، وكل اتفاق معها 
يكون  أن  إال  للشعر  يمكن  ال  احلرية.  حدود  عىل  وتعدٍّ  احلالة  لطبيعة  خيانٌة  هو  وتصالح  وانسجام 
معارًضا، وينبغي التفريق بني معارضته وبني الشكل السيايس للمعارضة، فالشعُر حتى لو كان ينطوي 
عىل موقف سيايس، لكنه يتحرر من لغة السياسة ومتطلباهتا وتعبرياهتا، ففي التقاء الشكلني قتٌل للشعر 

احلقيقي. وهنا حترض وظيفة املوهبة الفائقة للشاعر، هي ما حيّصن انزالقه يف اخلطاب السيايّس.

يقف الشعُر غاضًبا من شعراء سوريني مهّمني، يفتخر هبم تاريخ الشعر ومستقبله، كانت مواقفهم 
السياسيُة بمعزل عن النص الشعرّي، مواقَف متهاويًة إىل درٍك، إن مل يكن أسفل، فهو سافٌل. ومع 
ببعض، بحيث  أدائهم واستهجانه، فال جيوز خلط األوراق بعضها  القايس هلؤالء، ورفض  االنتقاد 
الشعراء،  هؤالء  تاريخ  بقتل  وهوسهم  تشّفيهم  فيها  يامرسون  أخالقّية  ال  فرصٍة  عىل  بعضهم،  يعثر 
ونسف عرشات السنوات من عمرهم اإلبداعي والثقايّف، بحجة املوقف السيايس. تلك ساعٌة حتتاج 
والتهجري  والذبح  والنسف  القتل  يعانون  للكثريين وهم  تتوافر  مل  ربام  باهظة،  إىل شجاعٍة وعقالنّية 
واالغتصاب... إلخ. ولكن إذا كان لبعضهم فرصٌة أخرى للتفكري بشكل نقدي وعقالين فال جيدر بنا 
أن نرفضه. حيث من املجدي دائاًم أن يوجد من يفّكر ويؤرّش عىل الطريق السليم عىل املستوى النقدي. 
ا وال أخالقيًّا مع )نّص شعرّي سورّي( حيمل قيم الذبح والطائفية والتشبيح  عىل أننا ال نتهاون ال نقديًّ

والطغيان. فإذا ما وجد هذا النص فال نرتدد يف فضحه والتشهري بأخالقيات صاحبه. 

ولكن عادًة يواصل الشعر بطبيعته اجلوهرية، بحثه عن آفاق التعبري اجلاملية مهام كان الواقع دًما 
وحرًبا وقتاًل وتشوهيا للروح، فال جمال للشعر إال أن يفّكر بطريقته يف الواقع، فال يغفل عن رضورة 
تقديم نامذج من اجلامل واحلب واملواقف اإلنسانية املنسية، يف عتمة بحر الدم. ال بد للشعر أن يقلب 
الطاولة دائاًم عىل طغاة وجاهلني وعسكريني يدعسون عىل الورد والقمح والروح، بأن يرسق الورد 
والقمح والروح إىل جانبه وحيتضها وال سبيل له غري ذلك. هذا ال يعني أن جيّمل الشعر الواقَع، فام 
املقوالت  أكذبه«، إال واحدًة من  الشعر  بالكذب والنفاق، وليست مقولة »أمجل  الشعر  مّرًة طولب 
التي تعامل معها الوعينا بطريقة مؤذية لطبيعة الشعر. حيث الكذب هنا ليس حتريف األخالق، بل 

هو اخليال الطبيعي الذي يقول لآلخرين ما ال يرونه وما ال يقع يف حساهبم. 

مظّلًة  اجلاملية  القيم  من  تتخذ  املرحلة،  هذه  يف  وكتًبا  نصوصا  وتابعنا  الحظنا  الواقع  أرض  عىل 
التجارب  هذه  بال  عن  تغب  فلم  الفاقعة.  االستبدادية  املتسّفلة  القيم  عىل  هبا  يردون  راقية  أخالقية 
قيم احلب والفرح والطبيعة والغناء واجلسد والتأمل. حتى لو ملسنا يف أعامقها بصمة األسى والرشخ 
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الوجداين، فهذا حتصيل حاصل، بل هو موجود أصاًل من قبل هذه املرحلة، لكنه اآلن صبغ بشكل 
أوضح بمالمح احلزن واجلرح والضياع. ويمكن تسجيل جرأة فصيحة هنا لتلك النصوص الشعرية 
التعبري عن رغبات العشق واجلنس واإليروتيكا! فتلك بالفعل شجاعٌة ينترص  التي مل جتد حرًجا يف 
فيها اجلاميل الفطرّي الّطبيعي، عىل الدم والقتل ومعجمه. عىل الرغم مما قد تتهم به هذه النصوص من 
سلبيات آتية من خارج حقل الشعر وتقييمه، ال سيام أن أصحاب هذه النصوص هم أنفسهم كتبوا 
عن هذه املرحلة بخراهبا ودمارها ما رأوه يكفي ليشكل شهادة، ولكنهم ويف نوع من املقاومة الغريزية 
كبري  حّد  إىل  أنه  مع  شعرهم،  يف  والطبيعة  واجلنس  العشق  معجم  استنفروا  اإلنساين،  الكائن  لدى 
وبدهّي ساد خطاب املوت واحلرب والقرب، وما يصاحب ذلك من معجم لغوي وأساليب وجمازات 
يتم توظيفها لتوضيح العالقة مع تلك املفردات أكثر. وامتزج القلق الفردي الذايت بالقلق اجلامعي، 
وتشاءمت نصوص كثرية وطرحت رؤية سوداء. وثمة من غلبه حّس العدم املطلق، وليس هذا خياًرا 
وآالمها.  وقبحها  بشاعتها  يف  هلا  وصف  ال  كونية  وتراجيديا  مأساًة  أمامه  وجد  الذي  الشاعر  لدى 
ومن البدهي أن تفصح القصيدة اآلن عن هذه الرتاجيديا الدموية النادرة، ولكن سؤال الفّن حني يتم 

تدويره فقط يف هذه الرؤية، فإن حماور كثرية رضورية تغيب وتتعطل. 

يمكن الزعم أن هناك نكهة بدأْت تتشكل يف القصيدة السورية. متثلت هذه النكهة يف األفق الفني 
أو املوضوعي للقصيدة، فمن الطبيعي حضور مشهد القتل واملوت واجلوع واحلصار اليومي ومعاناة 
البرش العاديني خلف أسوار حصارهم. وهذا مل يكن موجوًدا بصيغة قوية يف القصيدة السورية، وإن 
كان موجوًدا ففي حال ارتباطه بتجارب حصار وقمٍع آلخرين )فلسطني والعراق مثااًل(، أما اآلن فقد 
متثَل العالقة مع واقع مبارٍش بصورة أكثر وضوحا وحّدًة، واقع مرئّي متجسد، وليس األمر جماًزا كام 

كان ربام من قبل.  

اآلن لوحظ قبول بعض الشعراء بأن يكون أكثَر تساحمًا مع احلالة امليتافيزيقية للغة الشعرية، ألهنم 
املاورائيات املغرقة، تفاصيل هذا الواقع دخلت يف نسيج  يف قلب واقٍع تفاصيله ال حتتمل كثرًيا من 
املفارقة  احلمولِة  من  ختفيًفا  يقتيض  وهذا  حرفيًّا،  العاملية  احلروب  بأيام  تذكرنا  تفاصيل  القصيدة، 
للواقع. هناك شعراء خاضوا الكتابة يف شكل شعري جديد مل يكونوا يقبلون اخلوض فيه من ذي قبل، 
هناك اآلن نصوص ذات طبيعة مفتوحة، وربام فوضوية، وربام سوريالية تناسب غرابة الواقع اجلديد 
الفريد، نقول سوريالية من دون حرص املعنى يف الغموض واإلهبام، بل هو وصٌف يذهب إىل أقىص 

حدود الواقع، لكنه واقع أكثر من سوريايّل. 

لوحظ أيًضا انتشار النص القصري والومضة والربقّية أكثر من مراحل سابقة، وإذا كان هذا ملمًحا 
ا يف بناء القصيدة، فإن هيمنته أكثر يف ظّل حتوالت خطرة وحاسمة عىل كل صعيد، خاصة  فنًيا مستمرًّ
لدى أصحاب التجارب اجلديدة الشابة، تدّل عىل فقٍر أسلويّب وقلة خربة يف مباين الشعر. عىل الرغم 
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زمنها  هلا  فهذه  تركيبية معقدة وطويلة،  تستدعي نصوًصا  املرحلة ال  أن  أن هناك من حياجج يف  من 
ورشوطها املختلفة. نعم تلك حجة فيها جانٌب حمّق، عىل أن ما دّل عليه الواقع أن تلك احلجة كانت 
مربًرا واهًيا يف الوقت نفسه ملن ال قدرة لديه إال عىل طرح نصوص رسيعة وربام مرجتلة برقية وامضة. 
أقوى مالزًما هلذه  فنيًّا  أثًرا  لترتك  أيًضا مواتية  الفرصة  أن  إىل  انتبه  اجلديد من  اجليل  وقلة من أسامء 
التحوالت الكربى. وعىل اجلهة األخرى برزت بعض جتارب يف )اهلايكو( ذات صلة مبارشة ويومية 
بمجريات الواقع وتفاصيل العسكر واحلواجز والبيوت املقصوفة واحلكايات املهمشة املنسية، ونعرف 
أن طريقة اهلايكو يف أساسها قائمة عىل القول املخترص واملركز، أي أهنا جتربة شعرية مستقلة موائمة 
للواقع السورّي القائم عىل االنفالش والتواتر يف األحداث عىل مدار الوقت. وقد أتيح لنا االطالع 
عىل شبه جمموعة شعرية مما يمكن تسميته )هبايكو احلرب( كتبت يف الداخل ومن خالل جتربة حسية 
بأنه نفٌس شعرّي عاٍل وجديد. هذه حالة من  واقعية لصاحبها، فيها ما يمكن بجدارة نقدية وصفه 
احلاالت طبًعا، ال تنفي وجود قصائد قصرية ليست هبايكو، بل مكتوبة بنظام إيقاعّي حديث، منها 
التي ذهبت يف  الوحيدة  النصوص  السنوات، وربام كانت هي  الداخل عرب هذه  ما كتبه أحد شعراء 
الرتاجيديا السورية، يف صياغة ندرت شجاعتها حول  الكتابة إىل نقطة طرح األسئلة الكربى حول 
مسائل السلطة والشعب واحلرية والقتل والقاتل واهلوية واملستقبل... إلخ. إن بروز نصوص قصرية 
هبذا املستوى الثنني من جيلني متباعدين متاًما، حيمل داللة فنية واضحة ملّخصها أن الشكل الفني 
ال مشكلة يف استثامره لدى أي جيل حني يتوافر له القدر الكبري من املوهبة والشعرية البعيدة. حتى 
وإن اختلفت تسميات هذا الشكل بني هايكو، وقصيدة قصرية. وأمهية هذين املثالني أهنام من الداخل 
الوجودي كحقيقة  بالقلق  املوت والذعر والقصف والشعور  دائم مع نبض  مبارشة، وعىل احتكاك 

ملموسة، وليس عىل سبيل الرفاهية التأملية.

املرحلة  النسائية. وقد وّفرت هذه  الشعرية  الكتابة  برزت بصورة جلّية  ناحية أخرى،  من 
الدموية من تاريخ سورية كثرًيا من عوامل االستلهام للشاعرة السورية، فحصنتها من االنزالق 
يف ما هو اعتيادي ومكرور من موضوعات ورؤى الشاعرات اللوايت حيرصن مشاغل الكتابة 
هذه  فإن  تأكيد  بكل  وانتهائها.  وصعودها  وأحواهلا  العاطفي  الرشيك  مع  العالقة  قضايا  يف 
موضوعات للكتابة ال يمكن نفيها، لكن قْدر اإلبداع فيها بات صعًبا إال عىل التجربة املغامرة 
املثقفة املوهوبة بجدارة املوهبة ال بجدارات ُمصاحبة. لذلك رأينا أن كتابة الشاعرة السورية 
يف هذه املرحلة كانت ذات تنّوٍع ال شّك يف أنه تأثر باملناخ املسيطر، وكان ال بد أن يكون صدى 
أو استجابة شعرية له. عىل أن ذلك بطبيعة احلال ال يلغي وجود قصيدة احلب واجلسد كام متت 
اإلشارة قبل، فتلك موضوعات ال تفنى، لكن ما حصل أن املرأة استنفرت حساسية فائقة جتاه 
الكارثة، وراحت تنسج بعناية أنثوية مشاعر االنكسار يف أعامق املرأة األم والعشيقة واجلدة، 
مصغية لإلحساس املدّمر الذي نام وينمو يف خفايا العالقات اإلنسانية التي تشوهت وطرحْت 
مسًخا فاقًدا للجاملية وفاقًدا للمعنى والقيمة. وكانت املرأة الشاعرة صوَت املرأة السورية إىل 
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حّد مقنٍع، تتلّمس انعكاس الشعور الرتاجيدي باخلرسان والفقد عىل روح املرأة بوصفها حتمل 
بحربه  الطاغي،  املستبد  الذكر  آثاٍر وجدانية يف جمتمٍع يصوغه  أبعد مما حيمله غريها من  دائاًم 
وسلمه، لتجد املرأة ذاهتا منفّية مهّمشة. لقد انتقمت الشاعرة السورية للمرأة أّيام انتقام يف كثري 
النّص، وحشدت االستعارات  ما تشاء داخل  تقول  الشعرية اجليدة، وتركتها  النصوص  من 
ا عىل تسّفِل الذكورة  والصور والدالالت واألرسار، ذلك كله يف سبيل توطيد قيمة األنوثة ردًّ
|| الرجولة. وجاهدت الشاعرة بقصائدها يف سبيل تغليب اجلامِل حتى لو كان مكسوًرا خائًبا، 
عىل الزمان واملكان. وعرفت كيف تعيد كتابة املكان الغائب بفعل الدمار الشامل الذي أصيب 
به املكان السوري، وهذا ما كان متاًحا للشعراء مجيعهم يف أية حال، أي للشعراء أيًضا، لكننا 

ا خاًصا ال سيام يف الثقافة التي تسلب املرأة صوهتا وإمكاناهتا.       دائاًم نرى ملمًسا أنثويًّ

انترش أيًضا النّص املتداخل مع نصوص من هويات أدبية أخرى، وطبعت بعض كتب حتمل هذا 
املمكنة تاليش  األمثلة  إننا نجد يف عرشات  القصيدة. حتى  والنثر يف  الرسد  نسبة  امللمح، وارتفعت 
لكنه  الكتابة،  أدوات  يف  واتساع  غنى  دليل  كان  وإن  وهذا،  معروفة،  أدبية  جنسيات  بني  الفواصل 
ضّيع فرصة ما عىل بعض الشعراء يف الرتكيز عىل نوع أديب ما، القصيدة أو القصة القصرية أو اخلاطرة 
الكارثية والتي استدعْت  املرحلة  بطبيعة  إلخ. إن ذلك مفهوم من جهتني: األوىل مرتبطة  املكثفة... 
مناخات حروب عاملية، بام خلقته من تكسري ألعمدة الكتابة وبناها، واجلهة الثانية تكمن يف النزوع 
املستمر لدى األجيال اجلديدة يف التجريب وحتطيم األجناس يف تعبري مبارش عن الثورة عىل هويات 
معطاة سلًفا. إن هذه الفكرة األخرية مرشوعة بالكامل ولوالها ملا حصل تطور يف األجناس واألنواع، 
لكنها ال ينبغي أن تتغلب عىل فكرة رديفة وال غنى عنها هي أنه ال بد من اسٍم ما للجنس الذي ُيكتب. 
االسم هنا ليس وصًفا بقدر ما هو كياٌن واضح املالمح نتعامل معه ونعرف كيف نضعه يف سياقات 

أدبية مجالية من داخل الشعر، أو القصة، أو غريمها.   

وبسبب واقع اخلراب والدمار، انترشت صورة املكان املدمر واحلنني إىل صورته األوىل، من هنا 
نرى ما يمكن وصفه بشعر رثاء األماكن واملدن والبيوت واجلسور والشوارع واألسواق. وما فعله 
الشعر هنا كان بناء املكان واملحافظة عليه داخل اللغة، التي هي مكاٌن ووطن للشاعر. وهذا قد يلتقي 
فيه )شاعر الداخل( و)شاعر اخلارج(، فاملكان هوية االثنني مًعا. مع حلظ أن شاعر اخلارج قد يربر له 
الذهاب أبعد يف إعادة بناء املكان من حيث أنه يف احلالتني خرسه. وقد قرأنا، وسوف نقرأ، مثل هذه 
النصوص ليس عىل أهنا نوستاجليا اعتيادية، بل عىل أهنا نوٌع من مقاومة الفناء باللغة، فليس للشاعر 

غري أدواته يبني هبا ما ُهدم.  

ا، حتى عىل صعيد الفكر والثقافة، سيكون فضاًء خمتلًفا بالتأكيد وجديًدا  إن الفضاء املمكن سوريًّ
وأشّد حّدة ولبًسا، ولكن علينا هنا أال نخرج عن سياق الرؤية النقدية ملوضوع عالقة اإلبداع بالوقائع 
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الثورية واحلركات واالنتفاضات واحلروب، وهي رؤية تفرض علينا التمتع بالدّقة واملوضوعية جلهة 
أن نحكم عىل اإلبداع بوصفه جتربة لغوية ومجالية قبل وبعد كل يشء. ألننا يف هذه الظروف نقرأ دائاًم 
كتابًة مسّطحًة انفعالية ذات ترجيع غري مجايّل، ومع التقدير األخالقي واإلنساين هلا، لكننا لن ُنخضَع 

األدَب للعواطف، فصدُق املوقف ال يصنع شعًرا.
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أنوار جورج طرابييش: العقل يف حدود الرتمجة

النارص عامرة

ملّخص تنفيذي

يقارب هذا البحث الوظيفة التنويرية للرتمجة يف فكر جورج طرابييش بوصفها خمزوًنا من األدوات النقدية 
الرضورية إلصالح األعطال املعرفية والنفسية، التي أصابت العقل العريب حلظة اصطدامه بالعوائق التارخيية 
التي خّلفتها حداثة غربية متسارعة، وكذا ارتطامه هبزائم وانكسارات نفسية عميقة؛ حيث أدرك طرابييش 
إذا بدأ باخلالص النفيس الداخيل من )عصاب  أن العقل العريب ال يمكن له أن ُينجز مرشوعه العقالين إالّ 
مجاعي(، أي إاّل إذا حتّرر من قّوة غري عقالنية تسحبه كْرًها إىل عامل ذي عتمة ومتنعه من التفكري بوصفه طريقًة 
يف الوجود ال تستند إال إىل ذاٍت واضحة ومكشوفة لنفسها، وهبذا املعنى يكون للرتمجة دوٌر يف وضوح العقل 

الذي هو مطلب معريف كوين.

عندما ننظُر يف ترمجات طرابييش لفرويد -نموَذجه العالجي والتنويري- فإننا نكتشف األبعاد املعرفية 
أّما  وآفاقها.  العربية  للعقالنية  طرابييش  تصّورات  عىل  وانعكاساهتا  الرتمجات  هذه  تّتخذها  التي  والنفسية 
عندما ننظر بعني نقدية إىل تلك الرتمجات فإننا نكتشف احلدود اإلبستمولوجية التي ينتهي إليها العقل العريب 
عندما ينخرط الشعورًيا يف لغة الرتمجة وتوجيهاهتا الداللية فيتلّون بلْون اآلثار الثقافية غري القابلة للمحو التي 

تنطبع عىل ماّدته اخلطابية.

الكلامت املفتاحية: الرتمجة؛ التنوير؛ اخلالص؛ العقالنية؛ النقد؛ لوغوس؛ التحليل النفيس.
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لقد فتَح الفكُر العريب املعارص ورشاٍت معرفية للتفكري والنقد ُوصفت بـ )املشاريع الفكرية( التي استمّدْت 
أدواهتا التحليلية والبحثية من العلوم اإلنسانية واالجتامعية الغربية )الفلسفة، علم النفس، علم االجتامع(، 
حيث حتّولْت أفكار نيتشه، وفرويد، وهورسل، وفيرب، وهيدغر وغريهم، من كوهنا نظريات معرفية خالصة 
بنياته  اخّتَذ وضًعا جديًدا، وأّن  العقل قد  إبستمولوجًيا أن  ثقافة مهيمنة يف أوروبا والعامل، وهو ما يعني  إىل 
املعارص رضورة  العريب  الفكر  اإلبستمولوجي عىل  التحّول  ُكليًّا. وفرَض هذا  تغرّيت  قد  والنفسية  املنطقية 
املعرفية )املوضوعية(  الزيف املختلفة فيها والبدء يف العمل بالوسائل  التخيّل عن األيديولوجيات ومصادر 
)احلفر، التقويض، التفكيك، التحليل( ِمن منطلق قاعدٍة أساسية هي أّن اإلنسان العريب ليس ظاهرة معزولة 
وخمصوصة، بل هو خاضع للرشوط الكونية نفسها التي تتجىّل يف الطبيعة البرشية، وينطبق عليه ما ينطبق عىل 

غريه من قواعد للجسد والفكر والنفس.

مثََّل النقُد، بوصفه ثمرة مبارشة لتطّور العقل الغريب، يف النصف الثاين من القرن العرشين، َمطلًبا عاجاًل للفكر 
العريب؛ ألنه ظهَر أن الذات العربية قد تضّخمت َمَرضًيا يف مرآة الرتاث، وَبَدْت عليها آثار التشّوهات احلضارية 
بعد خماٍض عسري لسؤال النهضة الذي ترَكه شكيب أرسالن مفتوًحا )ملاذا تأخر املسلمون وتقّدم غريهم؟(، ثّم 
ُأعيد شحنه نفسًيا بعد هزيمة 67 بام يمكن صياغته بـ )ملاذا ُهِزم العرب وانترص غريهم؟(، فتكونت بذلك )أزمة 
أّن  املعارص عن  العريب  الفكر  النقد يف  درُس  َكشَف  فقد  نفسية؛ وعليه  أزمة حداثية وأخرى  مزدوجة:  عربية( 
العرب قد دخلوا أزمنة جديدة بأدوات قديمة وبذاٍت َيسُكنها الالمعقول، ما نتج عنه ارتباٌك يف الوعي بالزمن، 
فقد أّدت األزمة -اهلزيمة من جهة، وصدمُة احلداثة من جهة أخرى إىل ارجتاٍج يف العقل العريب، ما أفقده الوعي 
بذاته، فربزْت أعراُض ذلك االرجتاج يف أسئلة التيه؛ سؤال اهلوية: َمْن نحن؟ وسؤال التاريخ: يف أيِّ زمن نعيش؟ 
فحاول مفكرون عرب )اجلابري إبستمولوجًيا وأركون أنثروبولوجًيا ونرص حامد أبو زيد هرمينوطيقًيا وطه عبد 
النقدية إىل عمق الرتاث والواقع والذات  الرمحن منطقًيا وحسن حنفي فينومينولوجًيا(، أن يدفعوا بالنظريات 

بغرض ترميم تصّدعات العقل العريب وإعادة إنتاج دافعيته الذاتية يف التفكري والعمل.

د العقَل العريب عىل رسير  يف هذا الزخم النقدي للفكر العريب املعارص اختاَر املفكُر جورج طرابييش أن يمدِّ
التحليل النفيس، ناظًرا إىل الندوب والكدمات التي خّلفتها النكسة احلزيرانية عىل وجه الكتابة العربية الفكرية 
واألدبية، وحمّلاًل آثارها النفسية التي حفرْت عميًقا يف الذات والوعي فوّلَدْت حالة )عصاب مجاعي(؛ وكان 
دليله إىل القراءة )العالجية( هلذه احلالة هو منهج التحليل النفيس و)سيغموند فرويد( باخلصوص عرب ترمجة 
أغلب أعامله، وقد اخّتذت هذه الرتمجات الكثيفة وظيفتني: إحدامها وظيفة تقنية من خالل توجيه طرابييش 
فهي  األخرى  أّما  العربية،  الرواية  أو  املعارص  العريب  الفكر  قراءة  استثامره يف  ثم  النفيس  التحليل  فهم  نحو 
العامل  الرتمجة، أي ضمن  العقيل لدى طرابييش يف حدود  املعطى  بناء  إعادة  إبستمولوجية من خالل  وظيفة 
Wit� َل منها؛ ألنه ومنذ فيتغنشتاين  الذي يتّم حتديده بواسطة لغة النصوص املرتمَجة واملاّدة املعرفية التي َتشكَّ
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tgenstein فإن ))حدود لغتي هي حدود عاملي(()1(، وألّن لكّل تنويٍر )ُلوغوسه(، فإن املرشوع التنويري 
لدى طرابييش مبنّي عىل خطاب عقالين يستمّد أدواته املعرفية وجهازه املفهومي من التحليل النفيس ومبادئه 
الطبقات  اهلدف من مرشوعه هو كشُف وتعرية  يونغ وغريه؛ ألن  فرويد وطّورها  التي وضعها  وتصّوراته 
الرسوبية التي تراكمت فوق )الذات( العربية فغّطتها باألوهام، وجعلْت منظورها إىل العامل زائًفا وفعلها يف 
الواقع مشّوًها. فام طبيعة العقالنية لدى طرابييش يف ضوء ترمجاته مؤلفات فرويد؟ وما الدور التنويري الذي 

لعبته هذه الرتمجات يف مرشوعه إلصالح العقل العريب؟

الرتمجة والذات: براديغم اخلالص من األب

التي  اللحظات  يف  معيشة  تاّمة  حياة  هي  بل  أجنبية  لغٍة  يف  بنصٍّ  املرتجَم  جيمُع  تقنًيا  إطاًرا  الرتمجة  ليست 
جيتهد فيها املرتجُم ليفهم املعاين وسياقاهتا ))ألننا نفهم لغًة ما عندما نعيش فيها(()2( أي عندما نخوض جتربة 
حياهتا الداخلية، ونضُع كينونتنا يف البؤر األنطولوجية التي يتدّفق منها املعنى، ونسرُي يف االجتاه الذي تسلكه 
من  الرتمجة  ))هدف  ألن  اخلاصة،  بلغته  فتَحه  املرتجُم  ُيعيد  عاملٌ  هي  التي  الدالالت  نحو  املرتَجم  النص  لغُة 
األجنبي(()3(،  الغريب  وساطة  خالل  من  اخلاص  األنا  إخصاب  هو  الكتابة  مستوى  عىل  باآلخر  عالقة  فتح 
القابلية  إىل  يؤّديان  ذلك  نحو  بُكلّيته  الوعي  وتوجيه  األجنبي  للنص  األصلية  املعاين  عىل  املحافظة  فعَل  لكن 
نقدها،  أو  باألفكار  االشتغال  املرتجم  حاول  كّلام  يرتّدد  صداه  يظّل  الذي  األجنبية  اللغة  صوت  إىل  لإلذعان 
ا اصطناعًيا كالرتمجة، ال ُيشّكل بالتأكيد، حالًة عادية لعالقتنا مع لغة أجنبية، بل عىل العكس من  إذ إنَّ ))نصًّ
ذلك، فإن التبعية للرتمجة هي نوع من اخلضوع للوصاية(())(، وليست هذه الوصاية آنيًة مرتبطة بموضوع النص 
املرتَجم وال باألثر الداليل الذي يرتتب عىل نقل احلمولة النفسية من اللغة األجنبية إىل لغة املرتجم، وإّنام هي 
مرتبطة بالقوالب النظرية املسبقة التي تتحّكم يف صناعة نصوص جديدة، وتصطبغ باألداء اإلبستمولوجي لّلغة 

األجنبية الناتج عن الفعل املزدوج: القراءة والرتمجة.

يف هذا السياق يمكن النظر إىل عالقة جورج طرابييش باللغة األجنبية )الفرنسية( عىل أهنا ليست عالقة 
مرتجم بنص أجنبي فقط بل هي عالقة مشحونة نفسًيا ومدفوعة هبواجس الفكر يف العقل العريب انطالًقا من 
االختالف بني اللغات الذي يعكس الفرق يف معقوالت الواقع واآلفاق اخلطابية التي ُينِجز فكٌر ما نفسه فيها، 
إذ ))ليست اللغات خمتلفة فقط يف طريقتها يف تقطيع الواقع بل هي خمتلفة كذلك يف طريقة إعادة تركيبه عىل 

)1(  Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophiques, trad. Gilles-Gaston Granger, )Paris: Gallimard, 199((, (.6.

)2(  Hans-Georges Gadamer, Vérité et méthode: Les grandes lignes d'une philosophie herméneutique, trad. Pierre Fruchon, 

Jean Grandin et Gilbert Merlio, )Paris: Seuil, 1996(, p (06.

)((  Antoine Berman, L'épreuve de l'étranger, culture et traduction dans l'Allemagne romantique, )Paris: Gallimard, 198((, p 16.

)((  Hans-Georges Gadamer, Vérité et méthode, p (06.
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مستوى اخلطاب(()5(، ولذلك جلأ طرابييش إىل فرويد عرب ترمجة مؤلفاته إلنجاز خطاب تنويري حيث نشأت 
بذلك عالقٌة عرّب عنها بقوله ))أستطيع أن أقول أين كنُت يف عالقة محيمية مع فرويد خالل هذه الفرتة الطويلة 
من حيايت. حسب وجهة نظري، كان جيب أن أتقّمص شخصية فرويد ألمتّكن من ترمجته ألن فرويد غري قابل 
للرتمجة، وهو الرشط األسايس للتمّكن من ترمجته(()6(، فاملدخل إىل ترمجة فرويد كان نفسًيا أكثر منه معرفًيا 
ولذلك ينخرط طرابييش بفاعلية كبرية يف مرشوع ترمجة فرويد وتفعيل مقوالته التحليلية يف الكتابة العربية، 
وقّرر منذ البداية أّن ))لغة فرويد ُتفَهم من خالل احلاالت التي نعيشها، جيب أن نعيش التحليل النفيس لكي 
ندخل إليه، إهنا ليست مسألة معرفة(()7( وهبذا املعنى تبلورْت ترمجته لفرويد داخل جتربٍة عاشها ونقَل إليها 
عامله اخلاص ثّم نقَل إليها مهومه الفكرية وهواجسه العقالنية، فقد شّكلت له هذه الرتمجات نوًرا هادًيا إىل 

عقالنية متحّررة من مكابحها النفسية.

إن الرتمجة عموًما، وترمجة فرويد باخلصوص، ليست حمض حرفة احرتفها طرابييش بل هي )براديغم( 
التفكري العقالين الذي يتخّلص بواسطته من الالمعقول واملَريض الساكنان يف اللغة كام يف الواقع، وألن ))كّل 
باللغة  التفكري  فرويد يف جتربة  استحضار  إىل  نظَر طرابييش  فقد  املخلِّص(()8(،  ذاهتا صداها  ترمجة حتمل يف 
العربية بوصفه طريًقا إىل اخلالص النفيس واملعريف بل عّده أًبا، ولذلك )اعرتف( قائاًل: ))لقد جعلتني احلرب 
األهلية يف لبنان أكتشف فرويد، لقد محاين فرويد من االنغالق الكيّل ومن اجلنون، لقد ساعدين عىل البقاء حيًّا 
فكرًيا ونفسًيا، لقد كان أًبا حامًيا ضّد هذه الرببرية التدمريية(()9(، وبذلك فقد دخل فرويد بواسطة الرتمجة إىل 
القّوة التحّررية للعقل لدى طرابييش، ومنه يمكن عّد الرتمجة يف هذه احلالة وسيًطا عالجًيا ألن نْقَل نصوص 
فرويد إىل العربية يعني بالنسبة إليه حتويله إىل مفاتيح مناسبة لفهم الُعقد واملكبوتات التي ُتعّطل العقل العريب 
ومتنعه من التفكري بحرّية، إذ ))يؤّكد ميدان العالج بالتحليل النفيس يف علم النفس عىل قّوة التفكري التحّررية 
قّوهتا(()10(، وعليه يكون طرابييش قد  تتجّرُد اإلكراهاُت اخلاطئة من  القمع،  ُتكتَشف عملية  أن  فبعد   )..(
اخّتذ من ترمجة مؤلفات فرويد برناجمًا عالجًيا باملعنى النفيس وباملعنى اإلبستمولوجي، أي للتعايف من عقدة 
األب)11(∗، وكذا التعايف من انغالق األيديولوجيا أو األيديولوجيا املرتمَجة، ففي سياق حتليله لسؤال: َمن قتل 

)((  Paul Ricœur, Sur la traduction, )Paris: Bayard, 200((, p ((. 

)6(  Georges Tarabichi, Rencontre avec un traducteur en Arabe, Georges Tarabichi, avec: Zoueïn Josette, Thierry de Roche-

gonde, in: Revue )Che Vuoi?(, éd. )L'Harmattan, Paris, 200(, N° 21(, p 98.

)7(  Ibid. p98.

)8(  Paul Ricœur, Sur la traduction, p18.

)9(  Georges Tarabichi, Rencontre avec un traducteur en Arabe, Georges Tarabichi, p97.

)10(  Hans-Georges Gadamer, L'art de comprendre, écrits1: herméneutique et tradition philosophique, trad. Marianna Simon, 

)Paris: Aubier-Montaigne, 1982(, p1((.

)11( ∗لقد تحّدث طرابييش عن بداية هذا املسار العالجي يف مقال بعنوان )ست محطّات من حيايت( حيث يقول: ))وقصتي مع فرويد بدأت بواقعة ال 
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الرتمجة يف اإلسالم؟ أشار إىل أنه ))لئن يكن املأمون قد أدخل للمّرة األوىل، عاماًل إيديولوجًيا مبارًشا يف حتفيز 
عملية الرتمجة، فهذا ال يعني أن هذه العملية قد متّخضت عن إيديولوجيا مرتمَجة، كام هو واقع احلال يف حركة 
الرتمجة املعارصة يف عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين(()12(، وهو ما يعني أن الرتمجة ستكون 
بالنسبة إىل طرابييش أداة اشتغال عىل احلَفر يف العقل العريب لتخليصه من حمتوى الالوعي الذي يسكنه بوصفه 
تارخًيا منسًيا بفعل القهر والقمع الذي متارسه رمزية األب يف املجتمع أي كّل سلطة ال ختضع للعقل وتنفلت 

من النفس لتقبع يف قاٍع أنطولوجي مظلم حيجب كّل رؤية واضحة إىل احلارض واملستقبل.

مل جيعل طرابييش من ترمجة فرويد مفتاًحا للذات بام تنقله من معرفة عن النفس )عرب التحليل النفيس( 
فقط، بل جعَل منها مفتاًحا للحضارة واحلداثة، إذ ))ليس أليِّ ثقافة معارصة أن تفتح لنفسها قفل احلداثة 
حّد  عىل  الفرويدي  وغري  الفرويدي  النفيس،  بالتحليل  يتمّثل  كام  مفاتيحه  من  أساسًيا  مفتاًحا  تفتقد  وهي 
من  تاريٍخ  يف  تكّونْت  عقالنية  أسس  بواسطة  التفكري  إىل  يدفع  ألنه  تنويري  مرشوع  فالرتمجة  سواء(()13(، 
النقد والتجاوز )نقد العقل املحض والعميل لكانط مثاًل، وجتاوز امليتافيزيقا لدى هيدغر ودريدا( بام شّكَل 
حداثة قائمة عىل العلم ال عىل األيديولوجيا، فهي، أي الرتمجة، تبدأ بـ ))االصطدام ببنية املركزية اإلثنية لكّل 
ثقافة، أو هذا النوع من النرجسية التي جتعل من كّل جمتمع يريد أن يكون ُكالًّ خالًصا غري خمتلط(()14(، وهي 
النرجسية التي متنع الفهم احلقيقي للذات والوعي هبا يف تاريخ متحّرك وُتقفل الباب املعريف أمام العقل الذي 
يّتخذ من األيديولوجيا سياًجا ضّد كّل نور خارجي ألنه يف الظلمة فقط يمكن السيطرة عىل العقول بواسطة 
السياسة والفهم املغلوط للدين واجلنس. ولذلك قّدم طرابييش تفسرًيا ومرّبًرا لرتمجَته لـ ))آخر ثالث كتب 
كتبها فرويد قبل أن يقيض نحبه، وهي )مستقبل وهم( )1927(، و)قلق يف احلضارة( )1929( و)موسى 
والتوحيد( )1939(، ظّلت أسرية الظّل ال جتد يف أوساط الفكر األكاديمي واجلامعي العريب من جيرؤ عىل 
الثالثة  الكتب  أن  أدركنا  إذا  ندرك رّس ذلك اإلحجام  أن  )..( وليس عسرًيا  ترمجتها ونرشها،  اإلقدام عىل 
فاحلاجز  هلا(()15(،  مركزًيا  موضوًعا  املستقبل  يف  ومصائره  باحلضارة  وصلته  الدين  من  اخّتذت  إليها  املشار 

تخلو من طرافة. فبعد أن تزوجُت وصار عندي بنتان كنُت كلام جلسُت إىل املائدة آلكل الطعام، أمسك برغيف الخبز، فال أجد نفيس إال وأنا أقطّعه من 

أطرافه الشعوريًا. ولكن كّل مرّة أنىس نفيس وأعود إىل متزيق الرغيف بدون قصد وال انتباه مني. وهكذا إىل أن صادف ذات مرّة أن قرأت مقااًل -ال أعتقد 

أنه كان لفرويد وإمنا ألحد تالميذه- يحيك عن هذه الظاهرة النفسية ويعتربها عرًَضا عصابيًا بصفتها فعل متزيق ال إرادي وال شعوري لألب. وأنا عندما 

قرأت ذلك املقال انفتحت عىل التحليل النفيس، وعكفت عىل قراءة فرويد ثم رشعُت أترجم له، ووجدتني أتصالح مع أيب –وكانت قد مضت سنوات عىل 

وفاته- وأصّفي حسايب مع نفيس تجاه أيب وأستعيد نسبة كبرية من الهدوء النفيس وأنظر إىل الحياة نظرة جديدة إىل حّد ما(( يُنظر: جورج طرابييش، ست 

محطات يف حيايت، يف موقع )أثري( العامين بتاريخ )2/ 2/ )201.

)12(  جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، ط1، )بريوت: دار الساقي، 2006(، ص )).

))1(  سيغموند فرويد، محارضات متهيدية يف التحليل النفيس، جورج طرابييش )مرتجاًم(، ج1، ط1، )ديب، اإلمارات العربية املتحدة: دار مدارك للنرش، 

)201(، ص 8.

)1((  Antoine Berman, L'épreuve de l'étranger, culture et traduction dans l'Allemagne romantique, p16.

))1(  سيغموند فرويد، مستقبل وهم، جورج طرابييش )مرتجاًم(، ط)، )بريوت: دار الطليعة، 1998(، ص 61.
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الذي كان يمنع معاجلة موضوع الدين يف العامل العريب، والتفكري فيه، وطرحه للمناقشة والتداول الثقايف ليس 
املوضوع يف حّد ذاته، بل غياب النصوص الدافعة إىل ذلك يف اللغة العربية، ومن ثّم اشتغلْت ترمجُة طرابييش 

هلذه الكتب عىل حترير موضوع الدين من اإلكراهات الالعقالنية والسلطوية يف املجتمع العريب.

ترمجة العقل وعقل الرتمجة

ا يتحّرك داخله بالتحليل والنقد، حيث  لقد حّدد طرابييش بوضوٍح ما يعنيه بالعقالنية ليجعل ذلك إطاًرا عامًّ
قال ))ال نعني بالعقالنية شيًئا آخر سوى هذا املبدأ البسيط والثوري مًعا: إنه ال جيوز أن تعلو فوق سلطة العقل أّية 
سلطة أخرى(()16(، وكان هذا درس الرتمجة األّول واملستفاد من ترمجة نصوص فرويد باخلصوص ألن ))منطلق 
فرويد يف تناوله ملشكلة الدين كان املبدأ العقالين الكبري التايل: ليس ثّمة سلطة تعلو فوق سلطة العقل، وال حجة 
تسمو عىل حجته(()17(، ويرتّتب عىل هذا املبدأ تفكيك السلطات كّلها التي حتاول االلتفاف عىل العقل من أجل 
جتاوزه والَتْعمية عليه يف موضوعات خمتلفة ختّص اإلنسان يف أبعاده االجتامعية واألخالقية والنفسية، ولكن كان 
عىل طرابييش استخراج هذه السلطات واستدراجها إىل حقل اللغة والوعي كام يفعل املحّلل النفيس بعد أن وضَع 
للعقل قانوًنا من خالله يمكن النظر إىل تلك السلطات نظرة نقدية ))فقانون العقل هو التقّدم(()18(، ولذلك فكّل 
تراجٍع ُيعد مرًضا للعقل وعىل رأس السلطات املدّمرة للعقل سلطة األب بوصفها سلطة متارس الوصاية عىل 

الذات فُتضعف طاقتها النفسية وحتّد من حرّيتها يف التفكري، وها هنا نمّيز لدى طرابييش نوعني من األب:

أ األب الشخيص: وهي الصورة الرمزية لألب اخلاص بطرابييش نفسه الذي يتّم جتاوزه بفعل الرتمجة، 	-
فقد جتاوز طرابييش ماركس األب وسارتر األب إىل فرويد األب ثّم إىل ما بعد فرويد، ورّصح يف حواره ))يف 
البداية ترمجُت مؤلفات ماركس ولينني وباخلصوص املؤلفات املمنوعة من طرف ستالني ومؤلفات تروتسكي 
)..( ثّم أصبح سارتر برسعة نموذج األنتلجنسيا العربية واستطعُت ترمجة عدد من مؤلفاته ومؤلفات سيمون 
دي بوفوار وأّول كتاب يل كان سارتر واملاركسية، لقد حدثت حرب األيام الستة، جرٌح نرجيس رهيب للعامل 
العريب، فبعد املوقف الذي اخّتذه سارتر لصالح إرسائيل، يف بضعة أيام اهنارت هالته يف العامل العريب، لقد كان 
ذلك مثل )سقوط األب( كأٍب رمزي(()19(، فكانت ترمجة طرابييش للفكر الغريب ُمرافقًة لصناعة سلطة األب 

يف الثقافة العربية، وتتغرّي توّجهاهتا عند كّل سقوٍط لألب.

 ليست الرتمجة عنده إذن مسألًة تقنية ولكنّها عقٌل يفّكر ويتفاعل مع األفكار املرتمَجة؛ وهي تعكس مشكلة 

)16(  جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، ص 61.

)17(  سيغموند فرويد، مستقبل وهم، ص ).

)18(  جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب، نظرية العقل، ط1، )بريوت: دار الساقي، 1996(، ص 21.

)19(  Tarabichi, p9(.
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طرابييش يف وعيه الرتمجي، حيث أقّر بأنه ))كان لديَّ مشكلة ]الكالم لطرابييش[: لقد كنُت أبحث عن أب، 
وأحّب أن أحرق اآلباء. مل أضع خالل حيايت الثقة املطلقة يف شخصية األب أليّن كنُت أراها تسقط بعد فرتة 
وجيزة. لقد كنُت بحاجة إىل فهم نفيس، لقد بدأُت بقراءة فرويد )..(؛ خطأ استمّر ملدة مخسة عرش عاًما تقريًبا! 
لقد قرأُت كّل ما ُترجم لفرويد إىل الفرنسية وترمجُت إىل العربية ثالثني مؤلًفا لفرويد، لكن األهّم، هو أن هذا 
العقل يف  تغيرٌي ألوضاع  الرتمجة هو  اآلباء عرب  فتغيري  إيديولوجيا(()20(،  مفّكر  أغرّي مساري: مساُر  جعلني 
خطاب طرابييش، فاألب )املعريف( هو دالٌّ إبستمولوجي إىل منظور عقالين جديد أي إىل )براديغم( للتفكري 

والتغيري الثوري الذي يرافقه.

أ األب اجلامعي: عندما يصطدم العقُل يف مساره التقّدمي بحاجٍز صلب فإنه يرتاجع إىل اخللف حماواًل 	-
رصيد  من  حيوزه  بام  أي  تراث  من  يملكه  بام  ورمزًيا  معنوًيا  االصطدام  خسائر  وتعويض  باملايض  االحتامء 
تارخيي منتٍه يف الزمن ولكن هذه احلامية رسعان ما تتحّول إىل أزمة، ))وال غرو أن تكون أزمة العقل العريب، 
املفتوحة منذ اهلزيمة احلزيرانية، قد أخذت شكل عودة للمكبوت الرتاثي(()21(، وهنا ُتعرّب الرتمجة عن فتح 
الذات الرتاثية املصدومة عىل )ميكانزمات( عقالنية تساعد عىل العالج من حالة )العصاب اجلامعي( املتوّلد 
يريد  تقليدي عريب  ))نقٍد خلطاب  إنتاج معقوالت حضارية جديدة عرب  إعادة  تساعد عىل  الصدمة كام  من 
لنفسه أن يكون خطاًبا ثقافًيا، لكنه يف الواقع حًقا خطاب عصايب يبحث، يف جتديد الرتاث، عن أٍب للحامية 
»عن حاٍم«(()22(، وهو خطاٌب تسلُك فيه اجلامعة سلوك الفرد يف احلالة املَرضية العصابية، إذ ))إن الرّضات 
الكربى يف تاريخ اجلامعات والشعوب -ومنها عىل سبيل املثال رّضة حزيران/ يونيو 1967- من شأهنا أن 
توّلد سالسل متناظرة من ردود األفعال املتطابقة أو املوّحدة بحيث تبدو اجلامعة وكأهنا تسلك سلوك الفرد 
الواحد، وبحيث يمكن اختاذها موضوًعا لعلوم الذاتية البرشية، ومنها التحليل النفيس(()23(، وانعكَس هذا 
السلوك العصايب عىل لغة خطاب الفكر العريب الذي تعني عودته إىل الرتاث بأعني مغلقة اهنياًرا للعقل العريب 
من الداخل وتراجعه عن القيم العلمية لصالح تضّخٍم غري معقول للهوية ختتفي فيه مالمُح النقد والتفكري 
الثوري، بحيث ))إن خطاب اهلوية الثقافية الرتاثية، اخلطاب املهيمن اليوم، يبدو كذلك كخطاب يرتاجع نحو 
أٍب ُأعطيت له صفة األب املثايل(()24(، وهو األب الذي يامرس ضغطه عىل العقل العريب بوصفه الصوت 
الوحيد الذي جيب أن ُيسمع وكل صوت آخر ممكن، من خالل الرتمجة بوصفها قناة ألصوات العقل املمكنة، 

هو صوت غريب يمّثل هتديًدا ملا اكتسبته سلطة األب يف تارخيها القمعي من هيمنة ونفوذ.

)20(  Tarabichi, p9(. 

)21(  جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب: نظرية العقل، ص 22.

)22(  Tarabichi, p96.

))2(  جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، التحليل النفيس لعصاب جامعي، ط1، )لندن: رياض الريس للكتب والنرش، 1991(، ص9.

)2((  Tarabichi, p96.
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لقد حّدد طرابييش حلظة والدة األب املثايل يف الرتاث العريب يف حلظة االنقطاع عن الرتمجة بام متّثله من دافٍع 
إصالحي تنويري للعقل، إذ ))لو ملْ توأد حركة الرتمجة، ولو ظّلت احلضارة العربية اإلسالمية يف طورها املتأخر 
منفتحة عىل اآلخر انفتاحها عليه يف طورها املتقّدم، ملا كانت كارثة االنحطاط قد وقعت )..( فيام لو ُوجد من 
ينتبه ملالحظة ابن خلدون عن هنضة العلوم العقلية يف عرصه يف العدوة الشاملية من املتوسط، ويدشن بالتايل 
حركة ترمجة عن الالتينية مشاهبة لتلك التي دّشنها أمويو القرن الثاين وعباسيو القرن الثالث عن الفارسية 
يتكّون إال داخل  العقل ال  إذا كان دور الرتمجة هو نقل معاين لغة إىل لغة أخرى فإن  واليونانية(()25(، ألنه 
اللغة التي ُتَعّد الرتمجُة توسيًعا لنطاقها، وهذا يظهر يف العدد الكبري من املؤلفات التي ترمجها طرابييش وهو 
ما يعني املرحلة األوىل من مرشوعه التنويري يف استئناف عرص النهضة الذي يقابله طرح اجلابري يف رضورة 
البدء بعرص تدوين جديد، حيث يوّضح طرابييش أنه ))متّس احلاجة اليوم إىل استئناف جديد لعرص النهضة، 
ال إىل عرص تدوين جديد كام يفرتض اجلابري: فليس هناك يشء جاهز اليوم ليتّم تدوينه، كام مل يكن ثّمة يشء 
جاهز للتدوين يف منتصف القرن الثاين للهجرة(()26(، فالرتمجة بديل من التدوين ألهنا تنقل ما يعكس التقدم 
يف العقل املعارص وما يوافق قانون العقل ذاته أّما التدوين فيعني التأخر عن احلضارة املتسارعة باإلضافة إىل 

نفاذ خمزون التدوين ذاته.

هة للعقل العريب، وهي: متتاز ترمجاُت طرابييش الكثرية بثالث خصائص جتعُل منها قّوًة موجِّ

أ العرشين 	- القرن  يف  تأثرًيا  النفس  وعلامء  الفالسفة  مؤلفات  أكثر  طرابييش  ترجم  لقد  الراهنية: 
)ماركس، فرويد، سارتر(، ما يعني ربطه للتفكري بالعقل القريب )الفكر الغريب( بوصفه حصيلًة لتقّدم العقل 
اخلطاب  جتديد  إعادة  أي عىل  نقدية  الرتاث جماوزًة  داخله عىل جتاوز  يتضّمن يف  الذي  التاريخ  اإلنساين يف 
التفكري والتحّول السيكولوجي(؛ فقد أخذت  العقالين بتجّدد األدوات املعرفية )مناهج البحث ونظريات 
األقرب  العلمية  الرؤية  إىل  األيديولوجيا  جتاوز  يف  الطرح  راهنية  يف  تصاعدًيا  منًحى  طرابييش  عند  الرتمجُة 
إىل فهم وحتليل وعالج األزمة العقالنية للوعي العريب بالذات والتاريخ، من خالل ربطها بأفكار عرصها، 
))فاحلضارة الغربية قد باتت، بحكم أسبقيتها إىل احلداثة، تتحّكم بالزمان الثقايف للحضارات األخرى. وخال 
اخلروج من التاريخ أو السقوط يف اهلمجية، فإنه مل يعْد للمتخلفني يف هذا العامل من مستقبل آخر غري حارض 
املتقدمني(()27(، فالرتمجة إذن هي جزء من االندماج بالزمان الثقايف للحضارة والوعي هبا هو وعي تارخيي 

بالزمن، فام نفهمه من الرتمجة هو حارٌض فعيل متبلور يف لغة اآلخر.

أ التي يظن أهنا تساعد عىل 	- املؤلفات  الرتمجة بل كان خيتار  القصدية: مل يرتجم طرابييش من أجل 

))2(  جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، ص 8).

)26(  جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب، نظرية العقل، ص 22.

)27(  جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، ص 60.
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الفهم وتدفع إىل التفكري يف مشكالت العامل العريب، فقد ترّكزت ترمجاته حول فرويد والتحليل النفيس ألنه 
أدرك أن العقل العريب معّطل بسبب عوامل نفسية أو ما ساّمه بالعصاب اجلامعي املتوّلد من هزائَم ترّسبْت 
))أن  رأى  فقد  عقدة،  بكونه  ص  املشخَّ للمرض  املناسب  العالج  يصف  كَمن  فكان  اجلمعي،  الالوعي  يف 
أن  اعتبار  وعىل  املايض.  عىل  التثبيت  عقدة  هي  العريب(  اجلامعي  )العصاب  حوهلا  من  ينتظم  التي  العقدة 
هذه العقدة من طبيعة نكوصية، فقد كان ال بد لنا من حتديد اللحظة التارخيية التي أتاحت املناسبة الشتغال 
آلية النكوص أي االرتداد إىل الوراء، وتلك كانت رّضة اهلزيمة احلزيرانية التي كان هلا مفعول مُمرض عىل 
املعرفية والعلمية  فإن اهلدف من ترمجته ملؤلفات فرويد هو جتميع األدوات  العربية(()28(، وهبذا  الشخصية 
لقراءة الشخصية العربية وتشخيص عقدهتا، إضافة إىل إشاعة التحليل النفيس يف الثقافة العربية بوصفه بدياًل 

من التفسريات والتحليالت التي تربط أزمة النهضة العربية بمعطيات غري علمية.

النفيس  الُبعد  النفيس باخلصوص هو الرتكيز عىل  إن املقصد من الرتمجة وترمجة مؤلفات فرويد والتحليل 
ملرشوع العالج والتعايف من العقدة التي ترّكبت يف البنية الالشعورية للشخصية العربية بعد اهلزيمة احلزيرانية، 
باحلاجة واإلحلاح عىل هذا  الفرنسية ألنه شعر  ولذلك بارش طرابييش برتمجة فرويد ولو عرب لغة وسيطة هي 
املقصد العالجي، حيث و))يف حالة فرويد خاصة والتحليل النفيس إمجااًل كان اخليار ذا حّدين ال ثالث هلام: 
إما أن تبقى الثقافة العربية يف حاٍل من القطيعة مع ذلك الفتح العلمي الكبري الذي مّثلته الفرويدية، وإما أن 
تنهل بدورها من معني هذا الفتح ولو عن طريق لغة وسيطة، مع كل ما يرتتب عىل الرتمجة عن ترمجة من خماطر 
االبتعاد عن رصف النص األصيل، إن مل يكن عن روحه(()29(، فرتمجة فرويد إذن هي بالنسبة إىل طرابييش رضورة 
عقالنية إلصالح النفس يف الشخصية العربية، فالنفُس مركز انطالق العمليات العقلية من إدراك ووعي، كام أن 
املعقوالت ال تستقّر يف نفٍس َمَرضية وضعيفة ومعّقدة، ولذلك ))فمهام يكن من قسوة إحباطات احلارض ومن 
قوة التثبيت الريّض عىل املايض والدفع باجتاه النكوص، فإن يف الدينامية النفسية قوى دافعة أيًضا باجتاه املقاومة 
واملعافاة والتقّدم(()30(، وكان يمكن لطرابييش أن يكتفي بقراءة فرويد وتطبيق نظرياته عىل الكتابات العربية، 

لكنه فّضل أن تكون الرتمجة ناقاًل للتحليل النفيس كثقافة جمتمع أكثر من كونه علاًم جاهًزا للتطبيق الشخيص.

أ أي 	- واملرتجم-املهني،  املرتجم-املفّكر  بني  الفرق  طرابييش  لدى  الرتمجة  حالة  تعكس  العقالنية: 
بني َمن يّتخذ الرتمجة جمااًل لإلبداع والنقد والتنوير العقالين ومن يّتخذ الرتمجة حرفة غري موّجهة إىل هدف 
حمّدد وال مرتبطة بتفكري خمصوص، وهبذا املعنى نفهم ملاذا رّكز طرابييش عىل فعل الرتمجة حول حقل معريف 
والتحليل  فرويد  مؤلفات  وصول  أن  أدرك  ألنه  باخلصوص،  النفيس  والتحليل  النفس  علم  هو  خمصوص 
النفيس إىل العامل العريب يف لغته يعني تغيري طبيعة الفهم املرتبط باملشكالت النفسية، وأنه جيب أن نعّد األفكار 

)28(  جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 10.

)29(  سيغموند فرويد، محارضات متهيدية يف التحليل النفيس، ص 8-7.

)0)(  جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 12.
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الذي  الالوعي  داخل  مستلبة  إرادة  وعن  زائف  وعي  عن  ناجتة  العريب  والشارع  العربية  الكتابة  يف  الشائعة 
يزداد تعّقًدا كلام حاولنا جتاهل )امليكانزمات( النفسية التي حتّركه وأبدلنا هبا منظومة سلطوية تتلّبس بالدين 

واأليديولوجيا والسياسة واهلوية والرتاث، وهو ما يعني يف النهاية استالًبا للعقل.

Uberhel� إضافية  إضاءة  هي  ))الرتمجة  أن   Gadamer غادمري بعبارة  تعني  الرتمجة  عقالنية   إن 
lung(()31(، أي إن الرتمجة تقود إىل إضاءة اجلوانب املعتمة مّما ال يمكن مالمسته من النص األصيل، وهلذا 
أمكننا احلديث عن أنوار طرابييش )Lumières, Aufklärung( من خالل الرتمجات التي قام هبا، إذ إن 
 Greffage( العقل )العامل العريب حسبه بحاجة إىل عرص تنوير ال عرص تدوين، فالرتمجة إنام تعكس )تطعيم
de la raison( بنسبية عقٍل آخر ليعرف حدوده، وُيراجع بنياته، ويعيد التفكري يف ما ظّن أنه مكتَمل ومنَجز 
فإن  ما،  تارخيية  حقبة  يف  إليه  املنتمني  أوهام  تكن  ما  ا  وأيًّ ومطلق(  ثابت  )طابع  له  ليس  ))فالعقل  ومطلق، 
)عقل عرٍص ما ليس هو قط العقل املحض( )..( وإنام عندما ترتاكم يف األفق التارخيي مؤرشات احلاجة إىل 
)تنسيب( هذا املطلق يكون العقل قد دخل يف مرحلة أزمة مفتوحة(()32(، فاحلاجة إىل الرتمجة هي احلاجة إىل 
العربية  واألدبية  الفلسفية  الكتابة  يف  الالوعي  فاكتشاف  املعارصة،  العربية  الثقافة  يف  املتعّدد  املطلق  تنسيب 
القداسة  السلطات األبوية ومنحتها درجة  الكتابات عىل  التي أصبغتها هذه  اكتشاف زيف اإلطالقية  يعني 

لُتخفي وراءها اآلالم واهلزائم واألمراض النفسية.

بَحرفية  عنده  مرتبطة  ليست  ألهنا  العقالين  للتنوير  أنموذج  الفكري  طرابييش  مرشوع  يف  الرتمجة  إن 
النصوص أو هاجس البحث عن املعنى األصيل، وإنام هي مرتبطة بثقافة جديدة هلا مفعول عقالين يف املجتمع 
العريب، أي يف املساعدة عىل فهم البنيات الُرسوبية يف العقل العريب التي جتعله غري قادر عىل التغيري اإلجيايب، 
املرتجم ال  ))إن مهمة  إذ  استخدامها،  يعجز عن  التي  يتوفر عليها  التي  الفكرية  اإلمكانات  الرغم من  عىل 
تبدأ بالكلمة ثم اجلملة ثم النص فاملجموع الثقايف ولكنها ويف االجتاه املقلوب تبدأ من املجموع الثقايف إىل 
الكلمة(()33(، فالغرض من ترمجة طرابييش ملؤلفات فرويد مثاًل مل يكن نقَل نصوصه إىل العربية فقط، وإنام 
نقل ثقافة َتعترُب الالوعي جزًءا من كينونة العقل وحمّرًكا لبعض منتجاته من أفعال وسلوكات وأفكار. ولذلك 
اليشء  فعلُت  وربام  الالوعي،  ترمجة  أجل  من  النحوية  القواعد  جتاوز  فرويد  عىل  ))كان  أنه  طرابييش  رأى 
نفسه يف ترمجايت(()34(، وعليه يتجىّل حّدان لرتمجة طرابييش مرتبطان بآلية الرتمجة نفسها من حيث اللغة ومها: 
الرتمجة  عن  ))الرتمجة  حيث  )الفرنسية(،  وسيطة  لغة  عىل  واالعتامد  عليها  والتمّرد  النحوية  القواعد  جتاوز 
حال  يف  تتضاعف  األصيل  النص  عن  املرتَجم  النص  حمالة  ال  تفصل  التي  املسافة  أن  ذلك  مضاعفة،  خيانة 

)(1(  Gadamer, Vérité et méthode, p(08.

)2)(  جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب، نظرية العقل، ص 20.

)(((  Paul Ricœur, Sur la traduction , p(6.

)(((  Tarabichi, p99.
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املرور بلغة وسيطة بني اللغة األصلية للنص وبني اللغة املرتَجم إليها(()35(، وحدٌّ آخر مرتبط باختيار التوجيه 
الداخيل ملا يراه املرتِجُم رضورًيا من الناحية العقالنية للقارئ يف اللغة املرتَجم إليها، وبالنسبة إىل طرابييش 
كان هذا االختيار مسألة )الالوعي املأزوم باألب( وقراًرا منهجيًّا اخّتذه عىل الرغم من خماطر اإلرضار بالرتمجة 
وأمانتها، ألنه ))مهام أردنا أن نكون أمناء يف الرتمجة إال أننا نكون يف مواجهة اخّتاذ قرارات دقيقة، فعندما نريد 
التأكيد يف ترمجتنا عىل يشء خمصوص من النص األصيل نعتقد أنه مهّم فإن ذلك ال يتّم إال بإغفال أشياء أخرى 
أو التعتيم عليها كليًّا(()36(، وهذا يعني أن الرتمجة تضع حدوًدا ملا يريده املرتجم أن يكون معقواًل ومؤّثًرا يف 
القارئ، فالنص األصيل ال يسمح باالختيار املوضوعي خارج بنياته الداللية ونسقه املفهومي، وإنام حيدث كّل 

تفكري للمرتجم داخل خيارات النص األصيل، وإْن اختلفت اللغة وأداؤها التداويل.

 لوغوس الرتمجة وجتربة النقد

إن النقد هو فضيلة العقل األوىل، ومنذ )كانت( عىل األقل مل نُعْد نفهم الوضوح يف العقل وقدرته عىل 
احلُكم، بوصفه َمَلكة إبستمولوجية لكّل تصّور موضوعي، إالّ من خالل سابقٍة نقدية لألسس النظرية التي 
تقوم عليها تصّورات الذات حلظة الوعي باألشياء والظواهر واملوضوعات، ويف الفكر الغريب املعارص أصبح 
تراث )الكوجيتو( الديكاريت نفسه، أي القاعدة األنطولوجية للذات، حملَّ مراجعة نقدية شاملة وجذرية وهو 
ما تشهد عليه االنقالبات الفلسفية لنيتشه، وهورسل، وهيدغر؛ وهذا يعني أن كّل مقاومة لفعل النقد نفسه 
ن  ُتعد عَرًضا مَرضًيا للعقل أو ما ساّمه طرابييش بالعصاب)37(∗ ))فمن خالل إعادة البناء النقدي للعقل املكوَّ
ن  ن يف تراث الغرب احلارض قد يتسنى لعقل عريب مكوِّ يف تراثنا املايض، ومن خالل إعادة إنتاج العقل املكوَّ
-وهو الرشط يف أّي هنوض ذايت- أن يرى النور بدون قطيعة ال مع ثقافة الذات، وال مع حضارة العرص التي 
ما زال بعضنا- أو أكثرنا- يقابلها بالرفض العصايب بحجة أهنا »حضارة اآلخر«(()38(، وبام أن مبدأ النقد قد 
فإن  األبوية،  السلطات  وهيمنة  االنغالقية  األيديولوجيات  ضغط  حتت  العربية  الذات  ثقافة  يف  إضعافه  تّم 
السبيل املتبّقي إلذكاء روح النقد يف العقل العريب هو االستلهام من حضارة اآلخر عرب الرتمجة، وهنا يامرس 

طرابييش نقًدا مزدوًجا من خالل الرتمجة: النقد يف الرتمجة والنقد بالرتمجة:

الرتمجات  من  انطالًقا  العربية  إىل  فرويد  أعامل  ترمجة  مشكلة  طرابييش  عالج  فقد  الرتمجة،  يف  النقد  أّما 
الفرنسية حماواًل جتاوز العوائق اللغوية للوصول إىل روح النص الفرويدي، وُتعد هذه املشكلة إحدى نتائج 

)))(  سيغموند فرويد، محارضات متهيدية يف التحليل النفيس، ص 7.

)(6(  Hans-Georges Gadamer, Vérité et méthode, p(07.

)7)( ∗يبدو أن طرابييش اختار لفظ )العصاب( لرتجمة الكلمة الفرنسية )Névrose( للداللة عىل املرض النفيس، ولكنه يحيل أيًضا إىل العصبية والتعّصب 

وهي تدّل عىل انتشار املرض النفيس وانعكاسه يف السياقات االجتامعية والدينية.

)8)(  جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب، نظرية العقل، ص )2.
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الرتمجة من لغة وسيطة، إذ للغة األملانية روحها الداخلية، وطريقتها يف إنتاج املعاين وخصوصيتها الداللية، 
أكثر  إهنا  علمية،  شبه  الرتمجات  فهذه  لفرويد،  اجلديدة  الرتمجات  من  مستاء  ))أنا  بقوله  ذلك  عن  عرّب  وقد 
معرفيًة، فهي مل تتحّدث باللغة التي حتّدثْت هبا الرتمجات السابقة، ففرويد ليس جمّرد رجل تقني يف التحليل 
النفيس، إنه رجل ثقافة كبري، ال يمكننا ترمجته نصيًّا، ال يمكننا ترمجة روح اللغة األملانية إىل اللغة الفرنسية 
الديكارتية(()39(، غري أن احلاجة إىل إعادة االقرتاب من الطابع األصيل للغة فرويد، بام يمكن أن نسّميه نقًدا 
مؤلَف  ترمجته  ففي  والداللة؛  الصياغة  حيث  من  ترمجاته  يف  النظر  إعادة  إىل  طرابييش  دفعْت  للرتمجة،  ذاتًيا 
أنه ))قد صَدرْت يف اآلونة األخرية ترمجاٌت  ُيبنّي  النفيس( )2014(  التحليل  فرويد )حمارضات متهيدية يف 
جديدة رجعنا إليها لتعديل ترمجتنا السابقة ولنُدخل عليها كّل التعديالت -اجلذرية أحياًنا- التي ارتأينا أهنا 
رضورية لتقريب النص العريب من النص األملاين، ونخّص بالذكر الرتمجة اجلامعية اجلديدة )..( والتي تتمّيز 
باحلرص عىل حرف النص األصيل بقدر ما كانت الرتمجة األوىل حترص عىل أداء املعنى(()40(، وهنا الحَظ 
طرابييش أن املسافة بني النص األملاين والرتمجة العربية يمكنها أن تتقّلص إذا اعتمد عىل ترمجة وسيطة تعود إىل 
َحْرفية النص األصيل بداًل من تتّبع آثار املعنى وتوّجهاته الداللية، ألهنا تعود إىل اجتهاد القارئ املتخّصص، 

وليست بالرضورة من مهامت املرتجم.

لقد تنّبه طرابييش إىل أن حتّواًل معرفًيا قد طرأ عىل عملية ترمجة أعامل فرويد يف الثقافة الفرنسية من بدايتها مع 
 André( إىل ترمجة فريق العمل الفرنيس أندريه بورغينوين )Serge Jankélévitch( سريج يانكيليفتش
Bourguignon( وغريه، ومتثََّل هذا التحّول يف االنتقال من إضفاء الطابع األيديولوجي عىل لغة الرتمجة أو 
ما ساّمه طرابييش بالَفْرنَسة إىل الرصامة املنهجية يف املحافظة عىل حرف النص األصيل ملؤلفات فرويد إلعطائها 
طابًعا علمًيا موضوعًيا، ))فالسابقون من مرتمجي فرويد كانوا أحرص عىل الفْرنسة بينام يدّلل الالحقون منهم 
عىل حرص أكرب عىل الرتمجة، وبالتايل عىل األمانة حلرف النص األصيل، ولو عىل حساب األناقة والسالسة 
يف التعبري(()41(، وعىل هذا األساس يكون طرابييش قد مارس نقًدا عىل )أيديولوجيا الرتمجة( ألنه إذا كانت 
الرتمجة عن لغة وسيطة ُتعد خيانة مضاعفة للغة النص األصيل بحسب طرابييش، فإن الرتمجة األيديولوجية 

هي خيانة للروح العلمية للنص األصيل.

عندما انتَقد طرابييش ترمجته ملؤلفات فرويد من الفرنسية فألنه أدرك الفارق التعبريي الذي يمّيز اللغات 
يف ما بينها، وقدرة بعض اللغات عىل استيعاب القّوة الداللية التي هي جزء من تركيبة العقل الذي يفّكر هبا 
ثم حيّوهلا إىل صورة )مفهومات( أي إىل وحدات لغوية ذات أداء معريف وعلمي عىل غرار مفهومات التحليل 
النفيس، وهلذا الحظ طرابييش أنه ))يوجد يشٌء من احلميمية يف لغة فرويد، كتلك التي نجدها يف الشعر، عىل 

)(9(  Tarabichi, p98. 

)0)(  سيغموند فرويد، محارضات متهيدية يف التحليل النفيس، ص )1.

)1)(  املرجع نفسه، ص )1.
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الرغم من أين ]طرابييش[ مل أقرأه إال يف الرتمجات الفرنسية، كان جيب أن تكون الرتمجة من األملانية إىل العربية، 
مثلام قمُت به بالفرنسية، للنجاح يف ترمجته إىل العربية، ألن اللغة العربية أكثر شعرية من اللغة الفرنسية وألن 
إىل  أجنبية  للغة  املفهومي  األداء  نقل  هي  الصورة  هبذه  الرتمجة  فمهمة  األملانية(()42(،  اللغة  يف  مبنيٌّ  املفهوم 
اللغة األم، وال سيام عندما يتعلق األمر بتأسيسات معرفية  من مثل التحليل النفيس، وهذا بالضبط ما حاول 
طرابييش القيام به عندما أعاد النظر يف ترمجاته القديمة لفرويد بناًء عىل نقد داخيل للغة التي كتب هبا ترمجاته 

حتت تأثري تيارات فكرية وأيديولوجية عىل مراحل خمتلفة من حياته املعرفية.

أّما النقد بالرتمجة، فيتعّلق األمر باستثامر الرتمجة نفسها يف ممارسة النقد أي باالنتقال من الرتمجة بوصفها 
حمض تعادٍل للمعاين بني لغتني خمتلفتني إىل إنجاز نصوص جديدة حتمل القيم النقدية، حيث النقد هنا هو 
النفيس األصيل  للسياق  استعادة  ليست جمّرد  ما،  نٍص  ))ترمجة  الرتمجة، ألن  مرآة  العقل يف  انعكاٌس حلركة 
لصياغته، ولكنها إعادة إنتاج للنص)Nachbildung(  توّجهها عملية فهِم َمقولِه، حتى وإْن نجح املرتجم 
يف جعل حياة املؤلف وعواطفه كأهنا صادرة عنه(()43(، فإْن كان طرابييش قد ارتبط نفسًيا برتمجة فرويد وأراد 
أن يقّدمه للقارئ العريب يف لغة حتمل خصوصيته الثقافية ومَحَل عىل عاتقه ترمجة أكثر نصوصه حساسيًة يف 
املجتمع العريب، إال أن ذلك مل يمنعه من تتّبع تطّور األفكار الفرويدية باملالحظات النقدية التي تعني التزامه 
بقاعدة )تنسيب العقل( ولذلك قال ))إن التزامنا بدليل عمٍل فرويديِّ النسب ال يمنعنا من البقاء منفتحني 
عىل التأويل اليونغي، أو عىل التأويل الذي طّوره جريار ماندل، عىل سبيل املثال، وغريه من رواد املدرسة ما 
بعد الفرويدية، فالتحليل النفيس مل يكن يف يوم من األيام مذهًبا وهو ما أّلف جساًم نظرًيا مكتمل النمو؛ فهو 
قيد ختّلق مستمّر(()))(، فعندما يوّظف ترمجاته للتحليل النفيس الفرويدي يف قراءة مؤلفات املثقفني العرب أو 
حتليل الرواية العربية فإنه يرى ))أن التحليل النفيس عندنا نقطة انطالق ال نقطة وصول(()45(، أي إنه ليس 
اهلدف من ترمجة التحليل النفيس الوقوف عند بنيته وتكوينه بل اهلدف هو تفعيله يف قراءة نقدية ملنظومة ثقافية 

عربية تلتقي عند نقطة عصابية ُتغّطي عىل ضوء العقل وحتجبه.

وتفكيك  الالوعي  الستخراج  علمًيا  جهاًزا  بوصفه  النفيس  للتحليل  نقده  يف  بعيًدا  طرابييش  يذهب 
اآلليات التي يشتغل هبا، فقد أقّر بأنه ))بعد مخسة عرش عاًما من الرتمجة، فهمُت أنه ال يمكن تطبيق التحليل 
النفيس ألنه ال يوجد منهج جاهز متاًما(()46(، وهبذا املعنى تكون الرتمجة قد كشفت عن حدود تطبيق التحليل 
النفيس، وذلك باللغة التي تعكس املفهومات اإلجرائية والتصورات املعرفية التي تؤّسسه، وكذا التجارب 

)(2(  Tarabichi, p98.

)(((  Hans-Georges Gadamer, Vérité et méthode, p(07.

)))(  جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 9.

)))(  جورج طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ط2، )بريوت: دار الطليعة،1987(، ص 6.

)(6(  Tarabichi, p98.
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بقواعد  منضبًطا  علاًم  ليس  النفيس  التحليل  أن  التي تكشف عىل  فرويد  هبا  قام  التي  واملحاوالت  العالجية 
حمددة، ))وألن املنهج التحلييل النفيس ليس جمموعة جاهزة من القواعد، فإن الكالم عن )تطبيقه( يبدو يف غري 
حمّله. فأّي )تطبيق( ملنهج التحليل النفيس هو إعادة اخرتاع، وبالتايل تطوير له وإخصاب )..( إذ إن التحليل 
النفيس، مهام اّدعى لنفسه من قوام العلم املوضوعي، هو أيًضا فن ذايت(()47(، أي إنه سريورة من التفسريات 
والتأويالت التي تطرأ عىل كيفية التحليل وُطرق النظر إىل الظاهرة النفسية، وهبذا املعنى ُيعد النقد جزًءا من 
فاعلية تطوير التحليل النفيس وما يرتبط به من موضوعات متعلقة بكينونة الكائن نفسه واألبعاد التي تتخذها 

كينونته حتت وطأة اإلكراهات النفسية املتعّددة املنابع.

مُتّثل الرتمجة حتّدًيا أمام العقل النقدي، ألن املرتجم يتعاطف الشعورًيا مع مضمون الرتمجة بسبب مالزمته 
ثابت  نظري ونفيس  قالب  إىل  النصوص  تلك  تتحّول  لغتها، حتى  املستمّر مع  للنصوص األصلية وتفاعله 
يستطيع  اخلاصة حتى ال  التصّورية  لغته  وُتعّدل من  النص،  لسلطة  الرتمجة  املرتجم، وهكذا خُتضعه  لتفكري 
التفكري إاّل هبا، إال أن طرابييش يرتك هامًشا للمناورة النقدية عىل النص الفرويدي، فعندما يرتجم لفرويد 
نًصا يقول فيه ))احلق أنه كام ال يمكن االستغناء عن اإلكراه الذي يفرض مشقات احلضارة، كذلك ال يمكن 
االستغناء عن سيطرة أقليٍة ما عىل اجلموع، وهذا ألن اجلموع خاملة وعادمة الذكاء، ال حتب نكران الغريزة، 
وال سبيل إىل إقناعها بحجج رضورة هذا النكران وحتميته، وال يتحمل األفراد الذين تتألف منهم بعضهم 
بعًضا إال ليطلق كل واحد منهم العنان لشططه وجمونه(()48(، حيث هياجم فرويد هنا اجُلموع وُيعيل من شأن 
التوّجه بأنه ))بدهيي أن املرء غري ملزم بأن  الفرد واألقلية، وهنا يتدّخل طرابييش يف هامش املتن ناقًدا هذا 
يتبنى كل ما يقرأه أو يرتمجه، وأن املوقف النقدي رضوري هنا كل الرضورة يف مواجهة نظرة فرويد النخبوية 
هذه(()49(، فالرتمجة ال تعني إًذا اخلضوع ملواقف صاحب النص األصيل، وال متابعته يف ما يقول، ألن كّل نص 
يدخل جمال القارئ أو املرتجم يصبح ُعرضة لوجهة نظر أخرى ولثقافة مغايرة، ومن ثّم يمكنه أن يتحّول عرب 

سلسلة الفهم والتفسري والتأويل إىل نص خمتلف من حيث درجة املوضوعية.

يمكن أن نالحظ الروح النقدية يف ترمجة طرابييش ألعامل فرويد خاصة تبًعا للمعرفة العقالنية السائدة 
يف مراحل خمتلفة من مسار ترمجاته الطويل، ففي السبعينيات من القرن املايض عندما كانت الثقافة العلمية 
سائدة يف األوساط الفلسفية والعلوم االجتامعية واإلنسانية عموًما، وكان العلم التجريبي نموذًجا للتفكري 
»l'interprétation du rêve« أو باألملانية  العقالين، ترجَم طرابييش سنة 1978 عنوان كتاب فرويد 
»Traumdeutung« بـ )علم األحالم()50( عىل هامش ترمجته لكتاب فرويد )اهلذيان واألحالم يف الفن( 

)7)(  جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 10.

)8)(  سيغموند فرويد، مستقبل وهم، ص 10.

)9)(  املرجع نفسه، ص 10.

)0)(  سيغموند فرويد، الهذيان واألحالم يف الفن، جورج طرابييش )مرتجاًم(، ط1، )بريوت: دار الطليعة، 1978(، ص ).
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مع أنه ينقل عنه قوله ))وقد واتت مؤلف )علم األحالم( اجلرأة لينحاز إىل صف العصور القديمة واخلرافة 
الشعبية ولو عىل كره من أهل العلم الوضعي(()51(، لكن طرابييش ُيعيد ترمجة هذا العنوان، عىل هامش ترمجته 
لكتاب فرويد )الطوطم والطابو( )2015(، بـ ))تأويل احللم، الكتاب املشهور الذي كان فرويد أصدره عام 
1900، وقد اشتهر بالعربية بعنوان تفسري األحالم مع أنه يف األصل األملاين باملفرد(()52(، أي إنه عندما عاد 
ينتمي  احللم( حيث  )تأويل  إىل  ترمجته  أدرك روح    )Traumdeutung(األملانية اللغة  املفهوم يف  بنية  إىل 
هذا املفهوم إىل ثقافة تزخر بفلسفة التأويل منذ شاليرماخر إىل احلركة الرومنتيكية وصواًل إىل اهلرمينوطيقا 
)تأويل(  فكلمة  املعارص،  واألديب  واملعريف  الفلسفي  اخلطاب  عىل  وانعكاساهتا  غادمري(  )هيدغر،  املعارصة 
حتمل شحنة شعرية فنية بينام كلمة )علم( حتيل إىل منظومة من القواعد واملناهج التي هتدف إىل املوضوعية 

واليقني.

إن هذا املثال يف ترمجة طرابييش لفرويد يعني أن فعل الرتمجة يتبع حركة العقل ووضعه يف صريورة التاريخ 
التي هي ذات طبيعة نقدية عندما يتعلق األمر بعالقته باللغة التي تعرّب عنه، فالرتمجة إذن هي لوغوس من 
هو  كام  ما،  ترمجٍة  عىل  تطرأ  التي  التغيريات  فإن  ولذلك  األصيل؛  النص  لوغوس  مقابل  يف  الثانية  الدرجة 
احلال يف مثال طرابييش، تعكس تغيريات يف البنية العقالنية ملواقف فكرية ووجهات نظر معرفية من قضايا 
ومشكالت تّم نقدها أو إعادة تركيبها بام يتناسب مع القواعد النظرية التي يتّم جتديدها يف خطاٍب معريف ما.

لقد حاول طرابييش من خالل الرتمجة أن يقّدم للعقل العريب آلية عقالنية أساسية هي قوة النقد السائدة 
يف الثقافة الغربية املعارصة ولدى واحٍد من رواد الشك هو فرويد، غري أن االستعانة بلغة وسيطة )الفرنسية( 
تكون  التي  العقالنية  طابع  عىل  حدوًدا  أي  الرتمجة،  وراء  من  املقصود  اخلطاب  عىل  إضافية  حدوًدا  تعني 
مسحوبة إىل الوراء من خالل املضمون األيديولوجي املدَمج يف لغة الرتمجة الفرنسية، مع األخذ بعني االعتبار 
الرصاع الثقايف واأليديولوجي بني فرنسا وأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية، وعليه فإن الدرس النقدي للرتمجة 
ن ال يتّم جتاوزه بالقفز  يشري إىل رضورة إعادة القراءة يف ضوء معطيات العقل املتجّددة إذ ))إن العقل املكوَّ
فوقه بل فقط بالتعاطي املعريف النقدي معه(()53(، فعندما يامرس قارئ النصوص املرتمجة فعاًل نقدًيا عليها، 
فإنه بذلك يتوّسع يف العقالنية التي يتشارك فيها مع اآلخر، ألن مبادئ العقل كونية، حيث تلعب الرتمجة دور 
الوسيط الذي يربط أطراف العقل ببعضها مثلام حدث يف الغرب عندما ُترمجت أعامل ابن رشد إىل الالتينية 

مثاًل.

)1)(  املرجع نفسه، ص ).

)2)(  سيغموند فرويد، الطوطم والطابو، علم نفس الجامهري وتحليل األنا، تأمالت راهنة حول الحرب واملوت، املؤلفات شبه الكاملة، 7، جورج طرابييش 

)مرتجاًم(، ط1، )ديب، اإلمارات العربية املتحدة: دار مدارك للنرش، )201(، ص 10.

)))(  لجورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب: نظرية العقل، ص 21.
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خامتة

مُتّثل الرتمجة مناسبًة ُمثىل ملالمسة جوانب عقالنية غري مكشوفة يف اللغة الواحدة، ألننا يف اللغة نكون حتت 
تأثري األشياء التي حُتيل إليها، وهي إحالٌة حمدودة بعامل اللغة، فنكون منخرطني الشعورًيا يف منظومة األشياء 
التي ال يمكن جتاوزها يف اللغة األم، إذ ))ال يسعنا الفصل بسهولة بني )اليشء( واللسان، حتى يف احلاالت 
القصوى، حيث علينا الرتمجة من لغة إىل أخرى(()54(، ولذلك فإنه مع الرتمجة نكتشف أبعاًدا أخرى لألشياء 
ذاهتا، كأن نكتشف أن ما ندعوه تراًثا مل يولد وهو تراث، بل كان ثورة عىل تراث آخر أي عىل ُبعٍد آخر ليشء 
نظن أنه ثابت غري متحرك، وهبذا املعنى تكون الرتمجة جزًءا من الوعي التارخيي باملايض الرتاثي وباحلارض، 
الغريب  الوعي  حلضور  تكثيٍف  مسألة  هي  بل  فقط  مادي  إنتاج  مسألة  إذن  طرابييش  ترمجات  كثرة  وليست 

بأزمات العقل وعوائقه اإلبستمولوجية واأليديولوجية.

األيديولوجي  لالنغالق  العقالنية  املقاومات  من  جزء  هي  الرتمجة  بأن  تاّم  وعي  عىل  طرابييش  كان  لقد 
وللدوغامئية املتوّلدة من هيمنة الرأي الواحد يف الفكر والثقافة، فقد الحظ ))أن مبدأ الرتمجة بالذات قد فَقد 
مرشوعيته النظرية منذ سادت اإليديولوجيا السلفية املتشّددة واالنغالقية يف القرون املتأخرة التي درج الكثريون 
املبني عىل أسس نرجسية  البناء اجلاهز  تفكيك  الرتمجة هي  عىل تسميتها »عرص االنحطاط«(()55(، ألن مهّمة 
واعتقادات منغلقة عىل نفسها تّدعي امتالك احلقيقة الوحيدة وحتّول هذا االّدعاء إىل خطاب يشتغل يف حقول 

معرفية متعّددة، ويرّدد الصوت نفسه يف سياقات خمتلفة وهو ما يعني موت العقل وظلمة العامل الذي ُيمّثله.

ليست العقالنية نموذًجا جاهًزا يمكن اتباع خطواته وفق مسار حمّدد املعامل، وإنام هي جمموعة القيم التنويرية 
التي ُتعد الرتمجُة واحدًة من األشكال التعبريية عنها، ألن الرتمجة تفتح يف العقل احلوار بني ثقافتني خمتلفتني، 
ولكنه حوار صامت دليلُه الكتابة والنصوص التي ُتطّور أفكار اآلخر يف اللغة األم، غري أن الرتمجة تضع حدوًدا 
للعقل ألهنا خُتضعه ألفكار وآراء النص األصيل حتت ضغط األمانة يف الرتمجة وااللتزام باملعنى األصيل، وهي يف 
حالة طرابييش تعمل عملها عندما يرتجم كثرًيا لفرويد والتحليل النفيس حتى رّسخ ذلك لديه أنه ما ِمن مشكلة 
يف الثقافة العربية فكًرا أو أدًبا إال وتقف خلفها عقدة نفسية أو هييمن عليها أٌب ما، وقد أشار إىل احلدود التي 
تضعها الرتمجة عىل الفكر عندما أنكر وجود فلسفة عربية واعترب أن ذلك ))حقيقة واقعة، وهي أنه ال وجود 
لفلسفة عربية حديثة أو معارصة، وإن ُوجدت فلسفة كهذه فهي فلسفة مرتمَجة، أو متوّلدة بواسطة الرتمجة(()56(، 
وقياًسا عىل هذا احلكم يمكن عّد فكر طرابييش التحلييل ناجًتا عن الرتمجة وخاضًعا هلا، ولكن ذلك ليس سلبًيا 

إْن ُوضع يف رؤية مرشوع طرابييش الكيّل الذي يضع الرتمجة يف مبتدأ أولوياته التأسيسية بداًل من التدوين.

)(((  Hans-Georges Gadamer, Vérité et méthode, p(09.

)))(  جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، ص 7)، 8).

)6)(  املرجع نفسه، ص 9).
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إن الرتمجة تعني املشاركة الرمزية يف الفكر العاملي، فهي حُتّول القراءة الفردية إىل مشاركة مجاعية لآلراء 
واألفكار، وعرب هذا املعنى متّر ترمجات طرابييش التي اخّتذها أداًة للتنوير العقالين العريب، ألن فكرة اآلخر 
بل  العريب  العامل  عن  غريبة  فرويد  أفكار  كانت  فقد  العريب،  القارئ  لغة  دخوهلا  عند  مألوفة  تصبح  الغريبة 
من النصوص املحّرمة واملحظورة وعّد التحليل النفيس عماًل استفزازًيا لثقافة سائدة حينها ُتعطي تفسرياٍت 
الكبت والقمع والنرجسية، لكن تلك األفكار أصبحت بعد  ميتافيزيقية مُلخرجات عوامل نفسية  من مثل 
انتشار ترمجات أعامل فرويد يف العامل العريب آلية من اآلليات املهمة لتفسري واقع نفيس للشخصية العربية يف 

كتاباهتا كام يف سلوكاهتا.

لقد قّدم املفكر طرابييش جتربة مهّمة يف حياة الفكر العريب املعارص، جتربة الرتمجة والتفكري فيها ومن خالهلا 
التي دّلت عىل انفتاح العقل العريب عىل آَخٍر مشارٍك يف اإلنسانية ومسهم يف بناء العقالنية، فقد انتبه طرابييش 
منذ بداية مرشوعه الفكري والنقدي إىل أنه ال يمكن احلديث عن بعض األفكار الثورية يف املجتمع العريب مثل 
أفكار التحليل النفيس وضد-األبوية والتابوهات وغريها، ما مل تسبقها ثقافة عاملة هبذه األفكار، وهي الثقافة 
التي تنرشها الرتمجة بوصفها عماًل حتضريًيا الستقبال أفكار عقالنية، ولكنها أفكار ذات طابع ثوري ونقدي، 
فالرتمجة آلٌة هتّيئ الوعي للنظر من دون أحكام مسبقة أو خلفيات أيديولوجية إىل الفكر الغريب بوصفه فضاًء 
خمتلًفا لعيش جتربة العقل بام يساعد عىل فهم الذات وتعيني نقاط هشاشتها، وبام يسهم يف ترميم الفجوات 
التي تشّكلت بفعل صناعة لغوية للوهم يف خطاب عريب ظّل حيارب دونكيشوتًيا التاريَخ بالرتاث، ألن مفهوم 
الزمن لديه مفهوم مضطرب بسبب التناقض بني العيش يف زمن حارض والتفكري بزمن ماٍض؛ فالرتمجة إذن 
هي قبٌض عىل الزمن بالكتابة، زمن احلداثة التي ال تعني شيًئا آخر سوى ربط اإلنسان بعجلة التاريخ، أي 

بتزمني )temporalisation( جتربته يف الكتابة، وجْعِل نصوصه ضمن كلّيانية اخلطابات املعارصة.

اكتساب األدوات احلداثية  العريب يف رهان  للعقل  أولوية عاجلة  الرتمجة بوصفها  إىل  لقد نظر طرابييش 
قد  احلداثة  مأثرة  اجرتاح  إىل  الغرب  ))سْبق  أن  ترى  تارخيانية  قاعدة  ضمن  األولوية  تلك  ووَضع  للعقل، 
ناجًتا عن  به مسبًقا(()57(، وليس هذا حكاًم  ًرا  امللتحقون بركب احلداثة مفكَّ به  يفكر  أن  ما يمكن  جعل كل 
شعور باإلحباط أو االنبهار وحمّبة التقليد ولكنه ناتج عن وعي تارخيي بزمن احلداثة وهذا الوعي هو رشط ال 
يمكن جتاوزه أو استبداله يف سريورة العقالنية التي هي جزء من صريورة التاريخ الذي يرتفع فوق األعراق 
واللغات واهلويات، بل إن الرهان املعريف الذي خّلفه إرث طرابييش هو يف القدرة عىل جْعل الرتمجة عمليًة 
الرتمجة  الغرب والعامل، ألن ختّلَف  التأليف يف  العربية ُمالزمة حلركة وزمن  الرتمجة إىل  راهنة، أي أن تكون 
ثّم يفقد  املنتوج الفكري والثقايف العاملي يعني ختّلف العقل العريب عن املسار الرتاكمي للمعرفة، ومن  عن 

صالحيته يف التفكري.

)7)(  جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، ص 60.
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يمكن للرتمجة إذن أن تساعد يف مواجهة اهليمنة األيديولوجية عىل العقل العريب التي تقوم بتشويه ممكناته 
احلضارية وأن ُتقّلص دائرة الوهم التي تّتسع كّلام انترشت أفكاٌر تظن أنه يمكن وضع اهلوية والدين واللغة 
خارج حركة التاريخ، وأّن االستناد إىل الرتاث َيعصُم من كّل نقد؛ فإذا كانت احلداثة الغربية، وعىل الرغم ممّا 
وصلت إليه من درجة يف العقالنية، قد عانت األعراض اجلانبية لتطّور العقل احلداثي واملمثَّلة يف نزعة مركزية 
العدمية  إىل  واجلنوح   )eurocentrisme( األوروبية  اإلثنية  املركزية  ونزعة   )égocentrisme( األنا 
)nihilisme( وغريها، فكيف يمكن للعقل العريب يف وضعه املنهار الراهن أن يقفز فوق عوائقه املعرفية 

والنفسية من دون أن يقف عند كشفها وحتليلها ونقدها، وهذا ما ال يكون يف النهاية إال قفًزا يف الظالم.
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األبعاد اجلاملية لرؤية جورج طرابييش التأويلية

وصال العش عزديني

تقديم

البارييس يف  منفاه  املولود سنة 1939م واملتوَف يف  لقد محلت نصوص جورج طرابييش، احللبي 
آذار/ مارس 2016م، فكًرا تنويرًيا وإبداًعا نقدًيا ومنهًجا حتليلًيا وفكًرا حًرا وفعاًل قصدًيا لقضايا 
من  ومتثلت  بخاصة،  الرواية  وبفن  اجلاملية  بالرؤية  املتعددة  الفكرية  املسرية  هذه  فارتبطت  إنسانية، 
استقالة  كلمته  ببالغة  الراحل  املفكر  هذا  حارب  املبدعة.  والكتابة  املعارص  للخطاب  حتليله  خالل 
العقل، ودفع به إىل اخلروج من انغالقه ومجوده، ألن املثقف يف وجه من وجوهه، مدعو إىل النهوض 
هبذا العقل وإىل تعقب قضايا احلياة االجتامعية والنفسية. تتفاعل هذه القضايا كلها يف رؤية طرابييش، 
وأيديولوجيا  الرجولة  عقدة  بينها  من  كثرية  مشكالت  عىل  تنفتح  نفسية  حتليلية  جتربة  إىل  وتدعونا 

الرجولة يف الرواية العربية، والكتابة واالنفتاح عىل الواقع وأنوار العقل واحللم العريب.

جدير أن نشري يف هذا الصدد، إىل أن اعتامدنا عىل بعض كتاباته، التي تتجاوز مئتي كتاب وثالثمئة 
وتتفرع،  الزمن  يف  تتباعد  قد  أعامل  تعقب  إىل  بنا  تدفع  النقدية،  النصوص  ببعض  وإحاطتنا  مقال، 
لكنها ختتص وتشرتك يف املوضوع نفسه املنضوي ضمن معرفة كلية اخلطاب اإلنساين وتفسري رموز 
فتكشف نصوصه صوًرا،  البناء.  فني ونقدي جيل ومتامسك  بأسلوب  الروائية،  الشخصيات  بعض 
السلطات  ومواجهة  الظالمي  الفكر  حماربة  أجل  من  وتناضل  املتمردة  الشخصية  تثمن  انفكت  ما 
وتعدد  املوسوعي  فكره  تنوع  إىل  ذلك،  ويعود  والثقافية.  واالجتامعية  والدينية  السياسية  املختلفة؛ 
وجوه اهتامماته. ومن ثم، فإننا نقصد بجامل مقارباته املنهجية والعلمية والتأويلية، تعاماًل عقالنًيا مع 
الواقع وحًسا أنطولوجًيا مع الوجود وحتلياًل مثوًرا لألنساق الدينية املتزِمتة وحًسا فلسفًيا نقدًيا، يسعى 

لزعزعة سبات العقل وتكلسه.

الروائية  والشخصيات  للرموز  والنفسية  املنهجية  تفاسريه  يف  النقدي  الفلسفي  احلس  هذا  جتىل 
املخصوص  النقدي  األسلوب  عمق  طرابييش  كتابة  فسجلت  وامللتزمة.  احلرة  الكتابة  لفن  وحتمسه 
إنه حييي هبذا  التنويري واإلنساين والثوري.  النفيس للكاتب وجتذًرا إلمرة العقل  التحليل  وتأسيس 
إننا  فنان،  وتاريخ  روائي  وتاريخ  إنسان  وتاريخ  شعوب  وتاريخ  حضارة  تاريخ  النقدي  األسلوب 
نكتشف أيًضا كتابة نقدية تعتمد منهج التحليل النفيس يف خطاب الرواية والسري الذاتية والقصص 
أساس  عىل  مجيعها،  الكتابات  مع  التواصل  إىل  يدعونا  ما  وهو  والبناء.  الطرح  شاملة  والرسائل، 
التوجهات  بعض  يف  املنصهرة  العصابية  األمراض  وكشف  جتارب  من  عليه  توافرت  مِمَا  االستفادة 
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الفرويدية، هو الذي يبتعد عن الواقع لعدم قدرته عىل  النظرية  واخلطابات. أليس العصايب بحسب 
حتمله؟ أال تستدعي كتابة طرابييش فلسفة إنسانية عميقة، تناقش بعض املسائل احلياتية وحتمل معها 
وإذكاء  املعطى  الواقع  لكلية  انعكاًسا  طرابييش  جورج  نصوص  متثل  فهل  احلياة؟  يف  مجالية  فلسفة 
للكيان الوجودي يف هذا العامَلِ؟ وما هو املطلوب من الكاتب حتى يكون بالفعل مثقًفا تنويريا ملتزًما؟ 

كيف أنتج فكر جورج طرابييش هذه الثقافة الشمولية واجلاملية متعددة الوجوه؟

أواًل: يف مجالية الوجوه التأويلية

يتعني التأويل الفني يف قراءة طرابييش بوصفه حضوًرا وصفًيا ضمن رسائل زهرة العمر لتوفيق 
احلكيم، فيعاينه قصدًيا، بوصفه حاماًل ملشغل معييش يتلخص يف إرادة احلكيم، أن يكون كاتًبا. ذلك 
األساس األويل الذي قصده توفيق احلكيم يف حياته: »أن أكون كاتًبا وسأكون«)1(. نكون يف هذا املقام 
من النظر، يف مقابل قصدين متجانسني ومها: قصد الكاتب وقصد القارئ وال يمكن أن نتفهم هذه 
اجلملة، إال انطالًقا من فعل القصد. ففعل القصد هو الذي حييلنا عىل جتربة القارئ: أواًل، طرابييش 
قارًئا لكاتب الرواية. وثانًيا، نحن قراًء لطرابييش. والقارئ يف ذلك كله، هو َمْن سيقوم بتعيني املقاصد 
الفنية يف الرواية. لكن هذه اإلرادة ال تنحرص يف شخص احلكيم فحسب، بل إهنا ترتبط أيًضا بالفن بام 
هو فعل »وفاء وحب وسحر«)2( وعطاء وديمومة وخلود وانبعاث، حياول طرابييش من خالل احلكيم 
وغريه من الروائيني)3(، تأويل منزلة الفن يف الكتابة األدبية، وهذه فلسفة تأويلية فنية، متتد إىل الكتابة 

األدبية وفن الرواية وإىل »تعويذة«))( كل كاتب، لتفتح له الطريق ملشاركة اآلخر.

وعىل هذه الشاكلة، أصبح الفن مطلًبا أساسًيا يف حياة الكاتب األدبية والفكرية والفلسفية والنقدية 
الظواهر.  املاهيات ال وجود هلا خارج  الفنان، ألن  التي يعيشها األديب  اليومية  الظواهر  أيًضا. إهنا 
يقول طرابييش: »فالعامل هو املحور يف ما يمكن أن نسميه رواية الرجال، أما يف الرواية النسائية فاملحور 
هو الذات. وهلذا كانت قوة البناء هي املطلب الفني األول يف رواية يكتبها رجل«)5(. ومن ثم، فإن من 

)1(  توفيق الحكيم، زهرة العمر، كتاب الهالل، )القاهرة، ))19(، ص.122. ولد األديب واملفكر املرصي توفيق الحكيم يف اإلسكندرية سنة 1898 ويعد من 

مؤسيس الفن املرسحي والقصة يف األدب العريب الحديث. لقد منحته الحكومة املرصية أكرب وسام: »قالدة الجمهورية«، تقديرًا لرثاء جهده الفني. وتحصل 

عىل جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب سنة1961. تويف توفيق الحكيم سنة 1987 يف القاهرة.

)2( جورج طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ط2، )بريوت: دار الطليعة، 1987(، ص76.

))(  ميكن أن نذكر بعض الروائيني وهم عىل التوايل: محمد ديب وحنا مينه وعبد الرحمن منيف وعبد القادر املازين ونجيب محفوظ.

))(  الحكيم، زهرة العمر، ص 77. تنفتح ذات جورج طرابييش عىل ذات الحكيم يف زهرة العمر األثر، لتحمال هامً فنيًا واحًدا. إنه يقصد آثار الحكيم األدبية 

فيكتشف الفني فيها، ونقصد نحن معه جامل الكتابة يف الفن وشاعريتها.

))(  جورج طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج.2، األدب من الداخل، ط1، )مكتبة بغداد، آب/ أغسطس )201(، ص.)1.
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أهم القيم املؤسسة للكتابة األدبية املعارصة مدى حضور الذات يف العامَلِ. لكن الذات بوصفها حمور 
هذا العامل، هي التي تتفكر التأويل والفن واإلبداع واألدب والفلسفة واحلياة، وجدير أن نشري إىل أن 
الرواية مل تعد حكًرا عىل الرجل ولكنها تتقوم بتقوم عبقرية الذات الروائية وإبداع الفنان الروائي يف 
هذا العامل، مهام كان جنسه. وهذا ما نستطيع أن نتبينه يف فن الرواية املتواصلة مع الذاكرة اإلنسانية 
قيم  ورصد  الروائية  اآلثار  يف  العقالين  اخلطاب  عن  البحث  واحًدا:  القصد  دام  ما  الراهن.  لتأريخ 

احلرية واملساواة بني اجلنسني.

والوضع  الكاتب  ونفسية  الذوق  بجاملية  ترتبط  مجالية  ورشوط  علمية  مقاييس  الروائي  للعمل 
االجتامعي العام وبنية اخلطاب الفكري. يرى طرابييش، أن رواية عبد القادر املازين مثال، قد وصلت إىل 
تناقض عميق بني ما يريده الكاتب ذاتًيا، وما تريد أن تبلغه الرواية موضوعًيا يف النقد األديب)6(، بصورة 
تتضح فيها الرؤية الشاملة للمرشوع التأوييل، وهنا يتجىل الوعي اجلاميل والنقدي ملفكرنا. فـ»العمل الفني 
األصيل معجزة، فهو املوجود من دون أن يكون موجوًدا. ليس له من الوجود ظواهره، ولكن له ماهيته. 
ليس له أبعاده وأحجامه املادية، لكن له عمقه، وباملفردات اهليغلية روحه. والعمل الفني، املوجود بتجرده 
عن الوجود، كلام زاد جتريًدا، تأصلت جذور وجوده واستعىص عىل الفناء«)7(. ومن ثم، يطرح طرابييش 
مرشوعه التأوييل يف رواية املازين، عرب تلك الرؤية الروحية اجلادة، التي تتميز بحضور املنهج السيكولوجي 

داخل جذور عامَلِ فن)8( الكتابة الروائية وشخصية حياة الرواية وقدرة اإلبداع الفني للشخصيات. 

الروائي،  الفنان  منه  يستمد  ما  هو  الكتابة،  زمنية  يف  )الذات(  الروائية  الشخصية  حضور  إن  بل 
إبداعه وقيمه اجلاملية والتحليلية النفسية والتأويلية. حينئذ تكون الرواية، جامعة بني وجهني اثنني: 
اتباع املنهج السيكولوجي أَواًل. ومتثل املعنى الرمزي والبناء اجلاميل، ثانًيا. وهو ما جعل املازين، »يطبق 
يف جمال الرواية املنهج السيكولوجي يف بناء الشخصيات عىل أساس حتلييل، بحيث حيل التأمل الباطني 
منظورها ومنطقها  الرواية من  التي تصوغ  املبدعة، هي  فالذات  احلديثة«)9(.  الوقائعية واحلبكة  حمل 
اخلفي وعرب الذات تروض الكلامت ويتشكل النص مجالًيا. وهو ما جيعل من قراءة طرابييش، ثم من 
الفعل التأوييل، مقاصد سيكولوجية وأنطولوجية وفنية مجالية باألساس. تنبع تلك املقاصد كلها من 

)6(  من هذا املنطلق، عىل النقد األديب االستفادة من شخصية الرواية، التي هي عىل حد قول املازين من إبداعه. يقول املازين يف ما يتعلق بشخصية 

الرواية: »إن هذا املخلوق ما كان قط وال فتح عينيه عىل الحياة إال يف روايتي. ثم إين لست أرىض أن أكونه، فام تعجبني سريته وال مزاجه، وقد ندمت عىل 

خلقه بعد أن سويته، فلو كان دمية لحطمتها وطحنتها« انظر: طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ط2، )بريوت: دار الطليعة، 1987(، ص.10-9.

)7(  طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج.2، رساب الرواية يف رواية »الرساب«، ص6)1.

)8(  يرى طرابييش أن »النحت والرسم هام من أقل الفنون إيغاالً يف التجريد، عىل األقل من حيث املادة التي يتعامالن معها« وهذا ما ال ميكن للرواية 

أن توغل فيه. املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)9(  طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ص.10.
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صميم العامَلِ ومن صميم معيش الذات يف هذا العامل، ألهنا تعالج وجًها من وجوه املشكالت اإلنسانية 
املتعلقة بـ»احلب األبدي«)10(. وهلذه النتيجة استتباعات عظيمة من ذلك مثاًل أن الوعي اجلاميل يمثل 
مصدًرا أساسًيا يف حتديد القيمة اجلاملية للعمل الروائي والفني من خالل نظام بنائي، يعتمد التأويل 
إْذ ما الفرق بني شخصية إبراهيم الكاتب وشخصية  والرتميز والقصد اإلشكايل والتحليل النفيس. 
املازين؟ وملاذا محلت الرواية اسمه؟ أمل يصف املازين يف روايته ذاته الشخصية؟ أال حتمل بعض اجلمل 

لغز العقدة األوديبية يف الرواية العربية؟

ال  كاتب  عن  جتاوزه  يصعب  »نموذًجا  الكاتب  إبراهيم  رواية  يف  طرابييش  بحسب  املازين  رسم 
يستطيع أن يكتب عن غري ذاته ألنه غري قادر عىل اخلروج من ذاته«)11(. ومن ثم، يتمحور األوديبي 
فنحن  الرواية.  فن  يف  بعمق  والشعري  والتجريدي  والدرامي  والبطويل  والكوميدي  والرتاجيدي 
ذاهتا.  حول  املتمحورة  العصابية  للشخصية  نفيس  حتليل  سوى  منه  القصد  ليس  وجوه  تعدد  مقابل 
تعيش هذه الشخصية العامَل يف ذاهتا وال تستطيع أن تعيش يف العامَل وتسعى لتصيريه مبدًأ ثابًتا. يرتجم 
طرابييش فكرة املازين يف إبراهيم الكاتب التي تقول احلب بمفهومه السيكوبايت، إىل املامرسة الشخصية 
ذاهتا: هل يمكن للرجل أن حيب ثالث نساء يف آن واحد؟)12( ذلك أن عملية استحضار طرابييش لعامَل 
إبراهيم الكاتب الذي ينتقل يف مدة زمنية قصرية من حب املمرضة ماري إىل حب ابنة خالته شوشو إىل 
حب ليىل، إىل الزواج من رابعة ختتارها األم. من شأن هذا التنوع واالختالف يف العالقات، أن يقدم 
لنا صورة تتناقض مع احلب احلقيقي. حينئذ ينقد طرابييش النقاد، يف قوهلم إن إبراهيم الكاتب بطل 
رومنطيقي أو هو الوجه الصادق للحب أو النموذج البرشي للحب السامي، وذهب إىل ذلك كل من 

الناقد عيل الراعي يف دراسات يف الرواية املرصية والناقد حممد مندور يف نامذج برشية.

يميز طرابييش بني عامل الرجال وعامل النساء، مستنًدا إىل طبيعة فن الرواية وخربته احلية يف العامَل. 
فـ»الرجل يف الرواية، يعيد بناء العامل، أما املرأة يف الرواية عندها بؤرة أحاسيس. وإذا أبحنا ألنفسنا 
اللجوء إىل لغة الثنائيات املتوارثة -واملرذولة- قلنا إن الرجل يكتب الرواية بعقله، أما املرأة فتكتبها 
والرجل  والقلب  العقل  إال يف حرضة  املبدعة  الرواية  هناك حديث عن  يعد  مل  بقلبها«)13(. وهكذا، 
واملرأة. وهو ما فتح املجال أمام جورج طرابييش، الذي يتفنن يف تأويل النصوص ويلتزم بمواجهة نصني 

)10(  املصدر نفسه.

)11(   املصدر نفسه، ص11. تحمل بعض الكلامت بالنسبة إىل طرابييش، ثغرات تتجىل من خاللها، العقدة األوديبية يف الرواية العربية. لعل من أبرز تلك 

الثغرات التي تفصح عن شخصية الكاتب يف الرواية، وتعد من الوجوه النقدية والتحليلية والنفسية لشخصية املازين، حني أهدى روايته إىل نفسه قائال: 

»إىل التي لها أحيا، ويف سبيلها أسعى، وبها وحدها أُعنى طائًعا أو كارَها؛ إىل نفيس«. املصدر نفسه والصفحة نفسه.

)12( طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ص12.

))1(  املصدر نفسه
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جلنسني خمتلفني، عرب عملية تنشيط الفعل النقدي يف حتليله للنصوص وحتسسه لألبعاد النفسية وللقيم 
اجلاملية. بل إن سبل مواجهة النصني ما بني العقل والقلب »ال يقابلهام يف الواقع يشء، حني يتجاوزان 
معنامها الترشحيي والفيزيائي إىل معنامها املجازي املشحون بثقل أيديولوجيا مضادة لإلنسان. ترى هذه 
األيديولوجيا يف اإلنسان التعدد وال ترى الوحدة، وترى فيه االنقسام إىل عقل وقلب وغريزة وال ترى 
وحدة اهلوية والشخصية«)14(. ففي تقديرنا، حيرض التشكيل اإلبداعي للنص عند طرابييش، فعلًيا يف 
األدب الروائي، فنشاركه حياته ونستمتع بقراءته. وهكذا تتصري الرواية أداًة الختبار شخصية الكاتب 

ونظًرا إىل احلوادث وتعقًبا جلاملية النص وتأوياًل لألفكار وحتلياًل للقضايا وتواصاًل مع القارئ.

الكتابة  أنطولوجية  حتقيق  يف  ومتدخاًل،  فاعاًل  بل  غريًبا،  منفعاًل  أو  بسيًطا  متقباًل  القارئ  يعد  مل 
وماهية العمل الروائي والفني، إىل حد القول بأن طرابييش القارئ والناقد لروايات عدة هو من ينتج 
الرواية ويبدعها، تأليًفا وتوثيًقا. وجيعل الرواية مسألة حياتية تساهم يف كينونة األثر )الرواية(، فيؤلف 
الفنان الروائي عنارَصها كام يؤلِف الفناُن التشكييُل عنارَص اللوحِة التشكيليِة. لكن »التمثال واللوحة 
عىل سبيل املثال مها من أكثر أشكال الفن عرضة للهالك«)15( بفعل عوارض الزمن. أما تشكيل النص 
الروائي فيقرتن بتجذر عملية القراءة ويستمر بحذق الكتابة. لذلك ترتسم الرواية يف سجل اإلبداع 
وتتجىل ماهية وجودها، باستنطاق رموز النصوص. فنحن إًذا حيال وجوه إبداعية، تتوثق عرب الكتابة، 
فتعرب عن نضج التأويل وعمق القراءة وسريورة السؤال، وهذه كلها من خصوصيات القيم التأويلية 

املبدعة والتحليلية النفسية لدى طرابييش.

غري أن املتعة الفنية التي نكتسبها من قراءة رواية ال تأيت من الواقع املتمَثل، ولكن من مبحث النظر 
النقدي، بوساطة فعل احلضور املتجذر يف عامَلَْي الكتابة الروائية والنقدية. ومثل اللوحة التي تكون 
بحاجة يف وجودها إىل قامش أو إىل ورق حتى ُتْرَسم عليه وتتشكل بوصفها وجوًدا مادًيا حيمل ماهية، 
مثل »القصيدة ))التي(( تستطيع يف وجودها أن تستغني عن كل وجود مادي أو ملموس. بحسبها أن 
حتفظها الذاكرة أو أن تتناقلها األلسن«)16(. من هنا، يتجدد معنى قراءة النصوص التي حتمل ممارسة 
تتوافق مع  أن  يمكن  الراحل، ال  املفكر  فكر طرابييش، ألن نصوص هذا  حياتية وفلسفة خاصة يف 

القراءة األحادية وألهنا ليست رهينة لوجه حمدد.

))1(  املصدر نفسه.

))1(  طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج.2، رساب الرواية يف رواية »الرساب«، ص6)1.

)16(  املصدر نفسه والصفحة نفسه. إننا نقصد الوجه الجاميل والفني والشعري واالجتامعي والنفيس واألنرثوبولوجي، يف كتابة طرابييش. لكن تختلف هذه 

 Ricœur )Paul(, Le conflit des interprétations :الوجوه من رواية إىل أخرى، فنتواصل مع الكتابة بقراءات متعددة، تتحد يف كينونة املعنى. انظر

.)Essais d’herméneutique(, Seuil, collection L’ordre philosophique, Paris, 1969, p.12
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إذا كان »من العسري أن نقدم تعريًفا وحيًدا عن القراءة«)17(، فإن ما يمكن أن نستمده من نصوص 
النفس  هو  والتحليل،  والبحث  بالنقد  طرابييش  إليها  تطرق  التي  واملرسحيات  والرسائل  الروايات 
والرسم،  النحت  بخالف  والشعر،  املوسيقا  »ألن  والتشكييل  واملوسيقي  اإلبداعي  والشعري  الفني 
وبدرجة تزيد عليهام، مها من الفنون التجريدية اخلالصة التي ال تتعامل مبارشة مع املادة القابلة للفناء 
وإنام فقط مع رموزها وإشاراهتا من نغامت وكلامت«)18(. ومن ثم، يكون االنفتاح التأوييل عىل فلسفة 
احلياة يف نقد طرابييش منضوًيا عىل معرفة الوجه النفيس للشخصية وإثبات الوجه الفني أيًضا. ألن 
»كل فن عظيم هو عملية إحياء، كل فن عظيم هو بعث«)19(. وعىل هذا األساس، يقصد طرابييش 
السبب  وهلذا  احلياة.  بعث  يف  الفن  دور  احلكيم  إثبات  خالل  من  األديب،  للموضوع  احلي  اجلانب 
الروائية بحسب  احلكيم سنة 1938م سريته  التي نرشها  الرشق  رواية عصفور  استكملت  كذلك، 
تصريت  لقد  التذاكر.  بائعة  يف  ُشخصت  الفردويس،  اخليال  وجوه  من  وجه  إىل  طرابييش، وحتولت 
هذه اآلنسة ملكة من ملكات  ألف ليلة وليلة وهكذا صار العامل من حول احلكيم أداة الختبار نفسه 
وتقوية لوعيه. إهنا مالمح فلسفة حياة، تعينت وفًقا لقيم تأويلية خيالية)20(. أليس اخليال يف عصفور 
الرشق عند احلكيم ويف تقدير طرابييش، هو الذي يتعني بسمو وسيادة عليا؟ أال يمثل اخليال يف الرواية 

نفسها، املالذ الوحيد لإلنسان واملنقذ من قسوة النهار؟

إن موضوع اخليال الفني يف الرواية، هو الذي شغل احلكيم، وهو الذي شغل طرابييش ذاته، وهو 
القارئ  طرابييش  ثانًيا،  املبدع.  الكاتب  أواًل،  ثالثة:  أبعاد  من  متكِونة  جتربة  يف  القارئ  شغل  الذي 
التجربة بقصد  تتعني هذه  نظٍر. كام  ثالًثا، نحن قراء لكتابة عىل كتابة وما عندنا من نظٍر عىل  الناقد. 
متميز: الذات يف العامل . لذلك فنحن يف هذا التأمل اجلميل، نواجه وجهان من الكتابة املتجانسة ومها: 
بسجل  كتاباته  واحتفظت  احلكيم  قراء  من  ما،  يوًما  طرابييش  كان  لقد  الناقد.  وكتابة  الروائي  كتابة 
عظيم هلذا الفعل النقدي. ونحن اليوم هبذا الوعي املحايث للفعل، نخترب املعنى ونتفاعل مع طرابييش 

ونحاول تعيني املقاصد اجلاملية يف فن الكتابة التحليلية، املنفتحة عىل الواقع.

)17(  Chalumeau )Jean-Luc(, Lectures de l'art, édition du Chêne, Paris, 1991, p.7.

)18(  طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج.2، رساب الرواية يف رواية »الرساب«، ص6)1.

)19(  توفيق الحكيم، تحت املصباح األخرض، )القاهرة: مطبعة التوكل، 2)19(، ص )16. يقدم الحكيم تعريفا إحيائيًا للفن، تعريًفا له داللته يف اآلخر 

املتقبل الذي يحرض عالَمه األديب. ذلك هو املرشوع األديب كام ارتآه طرابييش عىل لسان الحكيم، تفعياًل للوعي القصدي وتحقيًقا للتجسيد الفني يف األثر 

واآلخر والواقع.

)20(  طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ص89.
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ثانًيا: الكتابة واالنفتاح عىل الواقع

تتعني الكتابة للقارئ كفعل قصدي منفتح عىل معاٍن خصبة يف الواقع، فرتتبط بالنقد األديب الذي 
يبقى يف نظر طرابييش »فنا تطبيقًيا«)21(. حياول هذا الفن التطبيقي، إلغاء ما يرتبط بـ»إدراكاتنا احلسية 
الشائعة واملعيشة« كله)22(. ثم إن القول بتجذر املعيش يف الكتابة األدبية، هو القول بتجربة الكاتب، 
املتقومة باحلضور الثالثي لألديب واملوضوع والقارئ. إهنا جتربة تتجسد أيًضا، بوصفها حضوًرا نقدًيا 
وإنتاًجا مجالًيا، يسوغ اخلوض فيهام حتت إمرة االنفتاح عىل الواقع. ذلك أن املسألة موصولة برمزية 

الوصف وقصدية التعبري وفعلية الوعي يف الكتابة.

الروائي، ألهنام يمتلكان حياة حية وحضوًرا  املعيشة نفسها مع  التجربة  القارُئ  يشارك طرابييش 
اآلن  أيدينا  بني  الذي  الذات،  الروائي/  األثر  هذا  ويمتاز  باملعنى.  مملوء  عامل  يف  املبدعة  للذات  فنًيا 
باخللود املتزمن، ألنه يمثل استحضاًرا وذكرى لصور خمتلفة ولذات واقعية وإلرادة حاملة وملوضوع 
الفنية  الفلسفية واجلاملية اآلتية: »متتاز املوجودات  الرؤية  فنًيا وأدبًيا. وهكذا، يعلن طرابييش  يتفعل 
عىل املوجودات الواقعية، من أحياء ومجادات إن مل يكن باخللود، فعىل األقل بالديمومة، فكأن جتريدها 
من البعد املكاين يكسبها عمًقا وامتداًدا يف الزمن«)23(. أليس الفن هو الذي يفتحنا عىل الواقع؟ أليس 
ما نسميه تعبرًيا مبدًعا هو الذي يتقوم باخللود؟ هل يمكن أن تكون كتابة طرابييش الصورة الشبيهة 
لتعابري العامل؟ أليست كتابة احلكيم الروائية مثاًل، هي التي ندركها اآلن بوصفها حضوًرا خالًدا، يف 

كتابة طرابييش التحليلية؟

تطلب كلامت احلكيم، التي يسجلها طرابييش، متثاًل فنًيا حمايًثا حلياته وتصوًرا ملعنى الضغط الذي 
يتعرض  الذي  اإلكراه  إىل  بالنسبة  حتى  أنه،  طرابييش  يرى  لذلك  املجتمع)24(.  من  الفنان  به  يصدم 
الروائية  والكتابة  الفنية  باملقاومة  يتجاوزه  أن  يمكن  فإنه  املجتمع،  من  الروائي  أو  املبدع  الكاتب  له 
فنًيا  تبدع  لكنها  املعيش،  لظواهر  موازية  رمزية  قصدية  إىل  طرابييش  يقودنا  أيًضا  وهناك  واألدبية. 

وحتمل معنًى وتنتظر مقاومة فاعلة جلحيم الواقع.

)21(  طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ص).

)22(  دولوز )جيل( وغتاري )فليكس(، ما هي الفلسفة؟، جورج سعد )تعريب(، ط1، )بريوت: دار عويدات الُدوليَة، وباريس/ فرنسا، )199(، ص177.

))2(  طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج.2، رساب الرواية يف رواية »الرساب«، ص6)1.

))2(  يذكرنا طرابييش بحياة الحكيم املاضية فيقول عل لسانه وهو يخاطب صديقه أندريه: »أندريه... أندريه... أخىش أن يحطمني املجتمع... يحطم 

الفنان يف... لكني أقاوم... يجب أن أقاوم... أليس كذلك... أأرىض أن تطويني الحياة وترغمني عىل ما ال أريد... فيم إًذا كان جهادي الطويل يف سبيل الفن؟ 

فيم كانت تلك األعوام الطوال التي أنفقتها قراءًة واطالًعا وتحصياًل وتكويًنا ومامرسًة أللوان الفن وأنواع العمل وفروع املعرفة« انظر: الحكيم، زهرة 

العمر، مرجع مذكور، ص 122.
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ومن ثم، نكتشف مع طرابييش، جحيم هذا الواقع الذي اكتشفه العصفور الرشقي. فلم تكن بائعة 
تعقب  مقدس.  فردوس  عىل  ملكة  أو  فردوسية  آهلة  وليست  ودم  حلم  من  عادية  فتاة  سوى  التذاكر 
طرابييش شخصية عصفور الرشق: حمسن، والحظ أن احلقيقة تكمن، يف الفن وسمِوه. فالفن املرتبط 
بالظواهر املعيشة يف ذاهتا وبعامل السامء هو الفن احلقيقي ألن عامل األشياء ال يرتفع إىل السامء اخلالدة. 
ولعله، هبذا املعنى االنفتاحي عىل الفن، يتعلق تأمل  الكاتب االنعكايس خلربة احلكيم يف الفن، التي 
تتجه نحو هذه الظواهر الوصفية واملعيشة، فيؤرخها طرابييش وجيذرها يف الذاكرة اإلنسانية. وذلك 
يف رأينا، أساس نقدي قوي، كان له وقعه يف تناول طرابييش وقراءة املؤول واملستحرض ملعنى السرية 
الذاتية، يف الكتابة الروائية. إذ الفني هو ما يعني يف هذه الكتابة األدبية، وهو الذي يرتجم عن أنا/ 
الكاتب ومعنى احلياة. يتناول طرابييش الفن)25(، بوصفه موضوًعا له رشعيته احلياتية وواقعيته الكونية 
وتشكيليته النصية، وهو اآلن يتفعل، بتعدد توجهاته بني الذوات ضمن فضاء القراءة. هذا الفضاء 

التواصيل الرحب الذي يفسح املجال حلياة مغايرة وملجال مجايل خصب.

لئن بدت تلك الصور التي رسمها طرابييش عىل لسان احلكيم بسيطة الوصف واألسلوب، إال أهنا 
أيقظت يف القارئ وجًها من وجوه اإلدراك الفني. يقول طرابييش: »وما السامء إال سامء الفن، ففي الفن 
هذا  يمثل  السامء.  بأسباب  أسبابه من جديد  وتتصل  األرض  درن  من  الرشقي  العصفور  يتطهر  وبالفن 
الفعل واحًدا من األفعال املؤسسة للفعل املوسيقي، ألن الفن األكثر انعتاًقا من مادة األرض هو املوسيقي، 
وسلم الصعود سيكون السنفونية التاسعة لبتهوفن«)26(. وهذا السلم الصاعد، هو الذي خيرج الكلامت 
من صمتها والنص من مجوده والفعل من واقعه. فـ»الكلامت هي العنرص احليوي والنشيط وهي القادرة 
عىل حتويل أي من املواد كانت إىل مادة فنية«)27(. هبذا الفعل اإلدراكي املتميز يف كتابة طرابييش، وباخلاصية 
الشعرية،  بكلامته  الكاتب  فاستعاد  احلكيم،  يف  طرابييش  تفكر  واستنطاقها،  تبينها  نحاول  التي  النقدية، 
تذكر صور من املرئي. هكذا نتمثل كتابة طرابييش بوصفها كلامت رضورية، فتتكون الرابطة املرجعية بني 
الكاتب والقارئ. لعل هذه الرابطة املسترشفة، ما جيعل من النص أثًرا فنًيا منفتًحا عىل مجالية واقع الكتابة.

))2(  لقد اعتمد طرابييش أهم املبادئ النقدية ىف هذه الدراسة. لكن ميزة هذا النقد األديب أن نظرياته تسعى دامئا نحو التطبيق. كام تكتسب كتابة 

طرابييش فعليًا نقًدا يؤمن بالفن، الذي ميكن أن نستشفه عند حديثه عن الحكيم فيقول: »آخر فقرة من رسائل زهرة العمر تنتهي بفعل اإلميان هذا: 

»يجب أن أؤمن بالفن««. طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، ص79. لقد اعتمد طرابييش أهم املبادئ النقدية ىف هذه الدراسة. لكن ميزة هذا 

النقد األديب أن نظرياته تسعى دامئا نحو التطبيق.

كاملة  سيمفونية  آخر  وتعد  الكورالية  باسم السيمفونية  التاسعة  السيمفونية  تعرف  ص92-91.  العربية،  الرواية  يف  أوديب  عقدة  طرابييش،    )26(

مثلت هذه  أعامله.  أعظم  ومن  الكالسيكية الغربية  أعامل املوسيقى  أشهر  من  واحدة  تعد   182( سنة  أنهاها  التي  بيتهوفن،  فان  للموسيقار لودفيج 

السيمفونية أول مثال عىل استخدام مؤلف كبري ألصوات املغنيني يف عمل سيمفوين وتنشد الكلامت خالل الجزء األخري عرب أربع مغنيني سولو وجوقة. 

أخذت الكلامت من نشيد الفرح الذي كتبه الشاعر األملاين فريدريش شيلر سنة )178 وراجعها سنة )180، مع بعض اإلضافات التي وضعها بيتهوفني. 

./https://ar.wikipedia.org/wiki :انظر يف هذا الشأن

)27(   Rosenberg (Harold), La Dé-définition de l’art, traduction de l’anglais par Christian Bounay, édition Jacqueline Cham�
bon, Paris, 1992, p.58.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B4_%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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نكتشف يف كتابة طرابييش، هذه املعاين كلها ونتواصل معها حسًيا، فنستحرض خصائص متعددة 
تعبريًيا  »فعاًل  املادة  هلذه  املبدع،  األديب  اختيار  يمثل  الكتابة.  التعبريية:  املادة  هذه  من  انطالًقا 
بالرضورة«)28(. إن هذه املادة املقدمة أمامنا، إنتاج حي مستمد من أدب احلكيم الواقعي. فنحن هنا 
أمام أدب وأدب آخر، إنه أدب بكتابة تشكيلية. يمكن احلديث هنا عن التشكييل يف كتابة طرابييش 
بفضل فعل االستحضار الوصفي للواقع الذي يعمل باستمرار يف كتاباته النقدية، فيستحرض صوًرا 
حلاالت معيشة أو شخصيات روائية. فنحن نعيش معه مايض توفيق احلكيم، ضمن إدراك مستحرض 
األديب  األثر  هذا  يف  التفكري  نعيد  عندما  لكن،  أدبًيا.  املتمَثل  املايض  هذا  حدس  ونحاول  ومتتابع، 
اخلاص، وعندما نتفحص وضعيات خاصة عاشها األديب، وعندما تكون هذه الوضعية املشخصة 

قابلة للقراءة التأويلية واجلاملية)29(؛ فإن الكتابة الطرابيشية، تتصرَي جهًدا فنًِيا وفعاًل نقدًيا.

املهمة  الفلسفية  بالقضايا  الصورة  أو  الشعر  أو  الكتابة يف األدب  التأويلية بمبحث  قراءتنا  تتعَلق 
يف كتابات طرابييش. لذلك، فإن جمال اعتامد منهج التحليل النفيس، ما يزال حمدوًدا يف الفكر العريب 
املعارص. غري أننا حاولنا كشف قيمة هذا التحليل النقدي، والرتكيز عىل مدى نجاعته يف فكر طرابييش 
الذي ما انفك حماواًل تبليغها لثقافتنا العربية. ال يمكن لقارئ نصوص هذا املفكر العظيم، أن يشارك 
جتربة القراءة، إال إذا تقوم بأساس نقدي واقعي، ألهم القضايا التي دافع عنها الكاتب. فتكون لقضية 
املرأة مثاًل، الوظيفة الفاعلة والوجه املقاوم يف كتاباته احلادة وامللتزمة. يقول طرابييش يف املالحظات 
التقديمية لقضية النساء: »ما دامت القضية قضية النساء، فالنساء هن خري من يرافع عنها«)30(. كيف 

ال، ما دامت املرأة هي القلب النابض يف الكتابة الروائية عند مفكرنا؟

لقد وضع طرابييش كل الربامج الذكورية الساعية إىل استغالل املرأة واستغفاهلا عىل حمك النقد يف 
كتابه، رمزية املرأة يف الرواية العربية، وفضح التخلف الذكوري املريض، واملواقف البائسة واملستغلة 
للمرأة. يرى هذا املفكر القدير، أن للكاتب أو للروائي، الدور الكبري يف إنارة الفكر وااللتزام بالفعل 
فينقدها  املتخلفة  املواقف  عند  طرابييش  يتوقف  الفكرية،  الرواية  ففي  للمألوف.  الرافض  الثوري، 
ويكشف عللها املستبطنة ويعالج العامل الذي يعيش بنفس متحررة وفعل مقوم للوجود. وبالعودة إىل 
قيمة الرواية عند طرابييش، فهو يفضل أن تكون حاملًة لعامل املرأة ومنفتحًة عليه وقريبًة من ماهيتها 
األنطولوجية. ومما يشهد بسداد هذا التفكري، أنه ختري ترمجة جمموعة من املقاالت الفريدة يف كتابه قضية 

)28(  املرجع نفسه، ص69.

)29(  تعد القراءات التأويلية والجاملية الفنية، الناشئة حديثًا يف مبحث فلسفة جورج طرابييش، من القضايا التي مل يتخذ البحث فيها وجهته العميقة، 

مثلام هو الشأن يف النقد والتنوير العقيل، ولنئ أصبح املبحث الجاميل، محور اهتامم كثري من املفكرين، فإن مجال البحث يف القيمة الفنية يف كتابات 

جورج طرابييش، ما يرثي القراءة ويعمق التأويل.

)0)(  جزيل حليمي وآخرون، قضية النساء، مالحظات تقدميية، جورج طرابييش )مرتجم(، ط.2، )بريوت: دار الطليعة للطباعة والنرش، 1986(، ص).
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النساء، فتميزت باجلدة يف الطرح، وعاجلت القضية من جذورها. »بل هي جديدة حتى يف لغتها، ألن 
هو  متُيٍز،  ذات  طرابييش  كتابات  من  جيعل  ما  فإن  ثم،  ومن  مذكرة«)31(.  اليوم  حتى  كانت  اللغة  بنية 
مدى حضورها يف الراهن ومقارباهتا الصدامية لألجوبة اجلاهزة وانفتاحها عىل املعيش الواقع. إن ذلك 
االنفتاح عىل قضية املرأة، كان اخلطوة األوىل ملامرسة وجه خمتلف يف الكتابة النقدية. لذلك انتقد طرابييش 
بقوة، متثل »املرأة املصورة يف صورة موضوع جنيس«)32( وكشف أبرع مقالب املجتمع الرأساميل، الذي 

يستخدم املرأة، فهي »ختدم االستهالك ثالثا: إهنا ُتْشرَتى، وحتض عىل الرشاء، وتشرتي«)33(.

الوعي  وجوه  من  كثرًيا  فيحمل  طرابييش،  بحسب  الرتمجة،  عىل  النقدي  التحليل  تطبيق  أما 
نقدية  )النص( وقراءة  الرتمجة يف وجوه عدة: ترمجة لألثر  السبب يوظف  العقالين. وهلذا  واإلدراك 
للنص واستكشاف لواقع النص احلي ونظٌر يف املعيش احلارض وتبرٌص للغد األفضل، ويعطي للرتمجة 
بعًدا عميًقا، فيعيد النظر يف املألوف واليومي. إْذ بمثل هذا العمق النقدي، الذي يعطيه املرتجم للنص، 
انتقاء نصوص تعالج  التباسها أمام القارئ. وحني يرص املرتجم عىل  جتلًيا للحقائق، عىل الرغم من 
قضايا معينة، فقد صار النص املرتَجُم، نصا للكاتب ونًصا للقارئ، فمن حقنا أن نعي ما نقرأ بالوجه 

الصحيح. إننا نواجه صمود الكلمة احلرة التي ُترتِجم الواقع وُتْكَتُب لآلخر القارئ.

مرة أخرى، يقطع جورج طرابييش الصمت وييضء بعًضا من وجوه الالمرئي بفضل فن الرتمجة 
النص  إنتاج  يعيد طرابييش  تدافع عن كل كائن مضطهد يف ذاته. ال  انتقاء نصوص ملتزمة  وبفضل 
الواقع.  املرئي يف  املرأة هي الوجه  النص املرتجم، لتصبح قضية  إنتاج  املرتجم فحسب، ولكنه يعيد 
ينفتح القارئ عىل الكتابة بوضع حمدد وخمتلف، يف انتظار الوعي هبا يف صلب الكينونة احلوارية بني 
كتابة الروائي وكتابة الناقد. يعري طرابييش ناقدنا اجلريء، حقيقة الرجل الرشقي وحيدث صدمة يف 
الرجولية.  النزعة  عليها  تسيطر  التي  التجارية  املؤسسات  سيكولوجية  يكتشف  الذي  القارئ  وعي 
وهلذا السبب، يكشف طرابييش، الشعور اخلفي للواقع املهزوم، الذي يتنزل يف خبايا الالوعي املضمر 
للمجتمع األبوي. إنه باألحرى، ينارص مثابرة املرأة يف املجتمع العريب ويدعو القارئ إىل تعقل قضيتها.

)1)(  املرجع نفسه.

)2)(  املرجع نفسه، »املرأة يف العامل«، آن وجاكلني، ص 2). عند مالحظتنا مثاًل، لصور اضطهاد املرأة جنسيًا، وحني نتعمق يف الصور التي تبدو للبعض، 

اعتيادية وطبيعية. وحني ننظر ما بداخل اإلعالن التجاري، تتقزم صورة املرأة لدى املتلقي ألن اإلعالن التجاري تختزلها كـ»ـموضوع جنيس لرفع نسبة 

املبيعات، وهذا ما يتناقض تناقًضا فاضًحا وشاماًل مع تحرر املرأة التي تريد أن تصبح ذاتًا«. وحني نعود باتجاه املرأة املتمثَلة، يف اإلعالن اآليت: »سيجاره، 

إمرأته، سيارته«، تعنف صورة املرأة حني تختزل يف صورة محتقرة: رمز للجنس ولالستهالك التجاري. انظر املرجع نفسه والصفحة نفسه.

النقدية والتحليلية  الرواية والرتجمة، تأكيده املنهجية  الكثرية يف مجال  )))(  املرجع نفسه والصفحة نفسه. نالحظ يف قراءتنا لبعض أعامل طرابييش 

النفسية لقضية املرأة خصوًصا. لكنه اتخذ من الرتجمة، منهًجا للنقد وسبياًل إلنارة العقول وفلسفًة يف الحياة. فدافع عن حقوق املرأة من خالل كشف 

الخطاب الضمني للعملية اإلشهارية، والتصدي لكل تالعب تجاري أو إشهاري يقوم باستغالل جسد املرأة أو التشهري بها. يوظف اإلعالن اإلشهاري صورة 

املرأة، 
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تتحول الرتمجة عند طرابييش إىل نصوص وكتابات نقدية للمجتمع، ال سيام عند تناوله للمجتمعات 
األبوية والذكورية املهيمنة. تنتج هذه القضايا كلها يف املجتمع العريب، مواقف شخصية منفتحة عىل إنتاج 
املعنى. إهنا ليست حمض تصور ثابت أو صامت لنص أصيل، وألهنا جاءت مليئة باملعاين احلرة، القادرة عىل 
تعرية الواقع اإلنساين. فالكتابة النقدية الفنية، انفتاح وحوار حر مع احلياة وقضاياها امللحة. إن الكتابة ترمجة 
الختيارات الكاتب ومواقفه والتزامه بواقعه وشخصياته وقضاياه املتجسدة عىل أرض التاريخ اإلنساين. 
أمل يعرتف الفنان التشكييل األملاين بول كالي)34(، بأن »األثر هو احلامل لتاريخ األثر«)35(؟ وحيث االنفتاح 
عىل قضايا تارخيية عدة، يعالج طرابييش، املواقف املريضة من قضية املرأة يف العقل العريب. بذلك، يعد 
طرابييش أن املوقف من املرأة، هو الذي حيدد املوقف احلقيقي من اإلنسان ومن املجتمع ومن العامَل بأرسه. 

فمثل املوقف من املرأة مثل املوقف من الوجود يمتلك أيًضا وعًيا وإدراًكا ومقصًدا واقعًيا.

»تكتبها  التي  الكتابة  ألن  وصدقها  املشاعر  ثراء  إىل  طرابييش،  بحسب  النسائية  الكتابات  تستند 
امرأة تستمد مجاليتها يف املقام األول من غنى العواطف وزخم األحاسيس«)36(، ومن اخلربة الصادقة. 
»وبالتايل اجلاميل، الذي يقدم به القارئ عىل قراءة رواية كتبتها امرأة هو غري ذاك الذي يقدم به عىل قراءة 
الرواية بوجه عام بوصفها فن رجال«)37(. يعتمد طرابييش يف سبيل تدعيم فلسفته هذه، عىل منهج 
النقدي التحلييل والتأثريي، من خالل رصد بعض النامذج املختارة من النصوص الروائية.  البحث 
مع  نرتقي  أننا  إال  الروائيني.  بعض  نصوص  مع  وفكرًيا  نقدًيا  طرابييش  يتواصل  النحو،  هذا  وعىل 
ال  الذي  للمعنى  مستمر  ثراء  إال  النسائية  الرواية  وما  واملختلفة.  الفاعلة  النسائية  بالرواية  طرابييش 
يقف عند حد. يف هذا اإلطار، يذكر طرابييش أسامء المعة عدة أمثال: نوال السعداوي وسمرية عزام.

يمكن كذلك أن نضيف إىل الكتابة النقدية لطرابييش، التجربة املحللة واملتأملة للموروث احلضاري 
واملعريف والديني والسيايس واأليديولوجي يف خطاب بعض املثقفني. إذ لعل أبرز أشكال هذه التجربة 
النقدية ومن أصعب هذا النكوص يف العقل العريب، ما يكشفه ناقدنا يف اخلطاب العريب. أواًل: من خالل 
رفض هذا العقل، النمو والتطور والتشديد عىل القطيعة مع قيم احلضارة الصناعية. ثانًيا، القطيعة مع 
الذاتية واالستقالة الفعلية من التاريخ والنزوع إىل قوى سحرية وتراثية مقدسة. ثالًثا، االنشغال بالرتاث 
ومتجيده إىل حد تقديسه. يف حني كان األجدى بحسب مفكرنا أن تتحدد جتربة اإلنسان يف هذا العامل، 

بمدى االنفتاح الواقعي عىل هذا الكِل التارخيِي وعىل العقل اإلنساين العاملي واحلضارات املختلفة.

)))(  رسام تشكييل أملاين )0/1879)19( تتميز أعامله الفنية برتاوحها بني التجريدية والتعبريية.

)(((  Klee )Paul(, Théorie de l’art moderne, traduction Pierre-Henri Gonthier, édition Denoel, Paris, 198(, p.61.

)6)(  طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج.2، »األدب من الداخل«، ص)1.

)7)(  طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج.2، رساب الرواية يف رواية »الرساب«، ص6)1.
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لقد ركز طرابييش خصوًصا، عىل أمهية الشخصية الرئيسة يف كل رواية. وتنبه املفكر، إىل الوجوه 
هذه  يشكل  إنه  الروائية.  لألعامل  نقده  يف  التعبريية  وقيمها  الضدية  الثنائيات  عىل  واشتغل  النفسية 
الكاتبة  املرأة/  هتتم  الروائي.  التعبري  قوة  يف  أساسًيا  مرتكًزا  املرأة،  ويعد  واملرأة.  الرجل  بني  الثنائية 
بجاملية النص التشكييل وبمجازية اللغة وباخلربة اجلاملية والتذوقية وقوة املشاعر واغناء اإلحساس 
الدراسات  املهمة يف  املوضوعات  امرأة، من  تكتبه  الذي  للنص  التفضيل اجلاميل  إن  الكينونة.  وثراء 
النقدية والتأويلية بالنسبة إىل جورج طرابييش. ومعنى هذا أن علم اجلامل مثل الدور املميز يف تأويالت 

طرابييش النقدية، يف الوجه الروائي، وانترص للمرأة الفاعلة املنتجة لكينونة النص الواقعي.

العقد  لبعض  احلاملة  الشخصيات  لبعض  خاصة  ترشيح  بعملية  طرابييش  جورج  قام  وهكذا، 
التحليلية ملرشوع  القراءة  منها  تنطلق  الالواعي، وهي جتربة  التي حيملها اإلنسان يف خطابه  النفسية 
يف  التعمق  دون  من  مثاًل،  املرأة  موضوع  حتمل  قضية  نتمثل  أن  يمكن  ال  إننا  النقدي.  طرابييش 
استشكاالت فكرية عميقة ومن دون تعرية عقدة التمسك باملوروث واالنغالق عىل املايض. فام مدى 

صدق موضوع الكتابة النقدية، إْن مل تكن قادرة عىل تثبيِت مجالية أنوار العقل واحللم العريب؟

ثالًثا: أنوار العقل واحللم العريب

مل تظهر املقاربة النقدية بني أنوار العقل واحللم العريب يف كتابات جورج طرابييش، بنفسها يف مسار 
التزامها، بل تعينت من خالل عالقاهتا بالرواية العربية، فطورت كيان العقل ومسؤوليته جتاه حلظات 
احللم العريب. ولقد استوقفنا البناء الفكري يف تأويل جورج طرابييش لنجيب حمفوظ، إذ يوضح هذا 
امتلك  الذي  لإلنسان  الرباين  اخللق  بميزة  وواعًيا  باهلل  مؤمنًا  كان  حمفوظ  نجيب  أن  العظيم،  املفكر 
منه  القبس اخلارق واستمد منه العظمة واقتبس منه احلرية. ترجم طرابييش األفعال اإلنسانية كلها 
بقيم أساسية كاحلرية واملسؤولية وااللتزام واستبعد القول باملعجزة اخلارقة، ألن اهلل هو الذي وهب 
اإلنسان القدرة عىل فعل املعجزات العقلية. ومن َثَمة، يكمن رس الوجود اإلنساين يف الفعل العقيل 
القادر عىل صنع املعجزات العقلية وحتقيق احللم اإلنساين يف هذا الوجود. لذلك تتقوم هذه الكتابة 
منهجًيا وعقلًيا، وتعرب عن جتارب فكرية تثري أنوار العقل وتنقد الظالمية الفكرية. لكن التفكري يف 
التنوير يتطلب بالرضورة التفكري يف عقلنة النص، حتى يتذوق املتلقي خربة الكتابة ومنهجها التحلييل 

واستمتاع القارئ بالفني اجلاميل.

إَن احللم يف هذا الوجود، ما يغري الكاتب ليعرب عنه يف األثر الروائي، ويمكن أن نجد نظري هذا 
احللم يف الرواية العربية. هبذا املستوى من النظر، أمكن ملفكرنا أن يصور اعتامل الرواية كلحظة تدفعه 
للحلم  الفعيل  التحقق  عرب  ومتر  احلَية  حركتها  ضمن  احلياة  لتتجىل  سريورته،  يف  الوجود  مبارشة  إىل 
العريب. وعىل هذا النحو، نكتشف يف كتابة جورج طرابييش، دفاع املفكر عن الوجود اإلنساين ومواجهة 



77

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

احلياة واملوت يف خضم هذا الوجود. فهل أَن األمر يتعلق »بعامل شخيص«)38(، يعيشه الكاتب وجودًيا؟ 
العامل الكيل والـ»موضوعي«)39( الذي يعيشه  أَن العوامل املتصرية فنًيا يف الرواية ال تتعارض مع  وهل 
القارئ؟ هل تنعكس هبذا التعني تقسيامت وحلظات فردية متقطعة وفًقا ملقوالت يتفكرها العقل، لتميز 
عامل جورج طرابييش الناقد عن عامل نجيب حمفوظ الروائي وعن عاملنا نحن اليوم؟ هل يمكن أن يعيد 
املوضوع الروائي الواقع الوجودي ويعني له معنى يؤسسه بشعلة النقد؟ وأي عامل يكون الكاتب ملتزًما 

به؟ أهو »مغامرة شخصية« يواجه هبا »اآلخرين واإلله، يطلق عليه كريكغارد اسم الوجود«؟)40(

لو نظرنا إىل اللحظات التي يكون فيها الكاتب الروائي قادًرا عىل الفعل احلر بصفته، متعينًا داخل 
هذا اجلدل الصريوري بينه وبني العامل، فإَن حركته النقدية هي التي ستحِرره وحتِرر العامل وحترر وجوده. 
يف هذا اإلطار، يقول جورج طرابييش: »وقصة البرشية هي ما يريد نجيب حمفوظ أن يرويه. قصتها من 
اإلنسان األول حتى اإلنسان األخري، ومن خالل اللحن األسايس الذي يتكرر فيها جياًل بعد جيل: 
الرصاع بني اخلري والرش بني آدم وإبليس بني الطيبني الوديعني من أوالد حارة اجلبالوي وبني األرشار 
املشاكسني القتلة من فتوات حارة اجلبالوي«)41(. يدعونا طرابييش يف اهلل يف رحلة نجيب حمفوظ، إىل 
أن نتحرر من رمز األب لنحرر العامل ونحرر وجودنا. فمثلام حيرر الشعراء الكلامت، يتحرر اإلنسان 

بتفكريه من غربته ولو كان ذلك يف الفعل الروائي.

أن نغري احلياة يعني القدرة عىل القيام بعالقات أخرى تربط اإلنسان باألشياء يف مستوى العالقة 
وحيث  اإلنسان،  فعل  تعكس  التي  والعالقات  والتجمعات  واملؤسسات  واملتعة  والعمل  باإلدراك 
عينيتها وفعليتها  إهَنا حرية يف  اجتامعية.  أو  دينية  ملزم وغري خاضع ألي سلطة  اإلنسان غري  يكون 
بصورة يرتقي معه الفعل إىل »تفسري األديان تفسرًيا اجتامعًيا إن صح التعبري«)42(. جدير أن نبني يف 
هذا السياق، أن تغيري احلياة، يعني تغيري العالقات االجتامعية والواقع والوجود وأن نعرتف أن تفكري 

جورج طرابييش عىل غاية من الواقعية الناقدة للوجود.

)8)(  »العامل الشخيص« هو العامل الذي ترجع فيه »املنفعة« إىل أشخاص وسلوكات أشخاص معينة بالنظر إىل العامل. إَن هذا التعريف الهورسيل يطرح 

 Husserl, La :مشكالت تتعلق بالسلوك والفعل واألمل واإلدراك والذكريات لكَن، هذا النزوع الشخيص غري قادر عىل جتاوز صعوبات ال يمكن أن تنحرص يف الوعي الَذايت. انظر

   .crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. et préf. G. Granel, Paris, Gallimard, 1976, pp.327�328

 Husserl, La crise des sciences :9)(  إَن »موضوعيَة العامل« هي »موقف علمي يسعى إىل معرفة موضوعية« مثل ما يسعى إليه علم الطبيعة. انظر(

.européennes et la phénoménologie transcendantale, op.cit., p.(27

)0)(  سارتر، نقد العقل الجديل: املاركسية والوجودية، عبد املنعم الحفني )معرب(، ط2، )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1977(، ص21. 

)1)(  طرابييش، الله يف رحلة نجيب محفوظ، ط.2، )بريوت: دار الطليعة للطباعة والنرش، 2000(، ص)1. 

)2)(  املصدر نفسه، ص27. 
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الوجود  بتفهم  وامللتزم  املتحرر  احللم  معه  ينعكس  تعقلًيا،  مرشوًعا  الوجود  هذا  حيمل  لكن، 
الواقعي)43( انطالًقا من عالقتنا بالفن الروائي، إذ تقتيض الكتابة االبتعاد عن صور التزييف واحلقائق 
اليقينية واملعارف املطلقة. ومن هنا نستخلص أن احلقيقة التي تتمثلها الرواية، ُترادف ما هو مطروح 
يف الواقع، ألن ما ترتسمه الرواية ليس حمض عامل ومهي أو خيايل أو خطاب تروييض خُياتُل الوعي. 
لذلك، فإن ما يظُل عالقا يف تفكري طرابييش هو كيفية حل هذه الصعوبة يف قصة أوالد حارتنا لنجيب 
حمفوظ، واملتمثِلة يف أهنا: »قصة البرشية التي عانت منذ أن كانت من العذاب واالضطهاد ما ال يمكن 
حرصه يف صفحات أي سفر مهام كرب وتعددت جملداته«)))(. فكيف يمكن للفن القصيص أن يسبق 
الواقع وينقده؟ وكيف يكون الوجود ممكنًا ويسبق يف اآلن ذاته الواقع ويتقدمه؟ ثَم كيف تتحقق هذه 

اللحظة الوجودية، يف حضن هذا اإلدراك التأوييل للنص الروائي)45(؟

القصة  أَن  بام  الاَلكيان  بفنه صورًيا كام يصعب طرحه خارج  املرور  )الفنان(  الكاتب  يستطيع  ال 
تتحقق بصريورهتا االنعكاسية مع العامل اخلارجي، بحسب جورج طرابييش. »فجبل ورفاعة وقاسم 
املهضومة  حقوقهم  حارهتم  أوالد  يسرتد  أن  أجل  من  القاسية  معاركهم  خاضوا  عرفة  بعدهم  ومن 
الفتوات والنظار وأصحاب االمتيازات وكل املستغلني  يف وقف اجلبالوي ويضعوا حدا الضطهاد 
بالوجود.  اإلنسان  عالقة  تفرس  الرمزية،  أبعادها  يف  إليها  منظوًرا  الشخصيات،  فهذه  والطغاة«)46(. 
الاَلعدالة  وينقد  واالستغالل  االضطهاد  آالم  شخصياته  لسان  عىل  الكاتب  يكشف  السبب،  وهلذا 
االجتامعية وأوضاع العمل الَسيئة واملهانة. فالكتابة ليست تأماًل حمًضا منبثقة من الواقع وكلامت مغريًة 

بعيدًة عن قيم العامل الذي نعيش.

)))(  لعل من أسس النقد املنفتح عىل العقل التنويري، القبض عىل قيمة تاريخية األثر الروايئ والسعي لتفهم الوجود اإلنساين والتحرر من بؤس الواقع 

اليومي. تتأىت قيمة الرواية، من خالل الدربة عىل القراءة الفاعلة والتفسريية بحسب طرابييش. ومفاد هذه الدربة، أن قارئ الرواية، تظهر له الحوادث 

موضوًعا واقعيًا ووجوديًا إنسانيًا. من أجل ذلك، اهتم طرابييش بسؤال الواقع والوجود ومبباحث إشكالية اإلنسان، التي ميكن حرصها باأليت: ما الواقع الذي 

يكون فيه اإلنسان فاعاًل وقائًدا ألفعاله ولوجوده؟ وما الواقع الذي ميِكننا تأسيس إيتيقا تحررية؟ بهذه األسئلة األنطولوجية يرتبط سؤال الكينونة بالحرية 

ويضعنا طرابييش، مقابل مفهومات أخرى مثل السببية والرضورة واملحدودية واالحتامل واإلمكان، وكلها تتعلق بسؤال الوجود. لذلك، يرتبط عمق السؤال 

الوجودي مبؤرشات تهدف إىل تثوير الواقع وتكشف البعد الفلسفي الخاص لطرح هذا السؤال يف فكر مفكرنا.

)))(  طرابييش، الله يف رحلة نجيب محفوظ، ص27. 

)))(  إن قصدنا يف ذلك، هو إعادة تفُحص املعنى ضمن التجربة الروائية، من خالل اعتامد »اإلدراك التأوييل«. وحيث تيضء هذه التَجربة التأويلية الواقع. 

فـ»اإلدراك التأوييل هو الضامن ألن يكون الخطأ وقتيًا وموصاًل إىل التمثل الصائب وإىل فك االستعصاء الرتجمي. وهذا التمثل الصائب -عىل رمزيته- ال 

ميكن أن يكون أحاديًا، حتى يف النص الغيبي، ذلك ألن الرموز عدة واألنساق الكلية كثرية، ورمبا تجتمع هذه األنساق نفسها يف املنتهى يف مسار واحد«. 

بن عياد )محمد(، الكيان والبيان، عن وحدة البحث يف املناهج التأويلية، تقديم مربوك الباهي، التسفري الفني، صفاقس، )201، ص171.

)6)(  طرابييش، الله يف رحلة نجيب محفوظ، مصدر مذكور، ص27. إَن هذا الفعل الحر الذي يضمنه طرابييش العالقات الحيَة والفاعلة جميعها، ال يتحقق 

إال إذا ما قام الكاتب بتحرير كينونته يف العامل. وال ميكن تجاهل ما تحمله القصة الروائية من حقائق تاريخية ومضامني انسانية وصوٍر حاملة ومرد ذلك، أن 

العامل من منظور طرابييش، يحمل حياًة ونظاما ودالالت وقوانني وقيم وأيديولوجيا وإرغاًما والتزاًما ومسؤولية، وإَن الفعل النقدي يتساوى هنا مع حرية 

الكاتب وتتحقق منذ لحظة اختياره الحر ملوضوع يحمل إمضائه.
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وعليه، فالعالقة هبذا املستوى من النظر تدفع بالكتابة إىل أن تتمتع بكيان وجودي وبمعنى واقعي 
يكسب  أن  شأنه  من  القصة  زمنية  يف  واستحضارها  املؤملة  القضايا  فرتديد  له.  املنتج  التاريخ  داخل 
الوجود راهنيته الواقعية. لذلك، يعلن طرابييش أن كاتب الرواية قرر »أن يعيد كتابة تاريخ البرشية 
مؤرخ،  جمرد  إىل  استحال  حمفوظ  أن  بالطبع  يعني  ال  وهذا  األول،  اإلنسان  الكون  يف  وجد  أن  منذ 
فهو يظل يف أوالد حارتنا كام يف الكثري من أعامله األخرى روائًيا مؤرًخا«)47(. يدافع طرابييش، عن 
خصوصية الرواية التارخيية بقوله إهنا تتميز بـ»وجهة نظر« ذاتية وتطمح يف أن تكون »فنًا« حتى نتعقل 
احللم العريب ونستمتع بُحسن نظم اخلطاب. لذا، فإن رهان جورج طرابييش، هو اإلبقاُء عىل رصانة 
العقل. وحلل طرابييش هذه اخلصائص  أنوار  والدربة عىل  احللم  الرؤية والتحكم يف  العقل وعمق 
ُنزوًعا نحو  التي تقتيض  التارخيية،  امُلفردات  الروائية وميزها عن  الكتابة  األسلوبية كلها يف مفردات 

املوضوعية، فحدد السبيَل الذي عىل املؤرخ انتهاُجه. فام أوجه ارتباط الفن الروائي باحللم العريب؟

متثل هذه اخلصائص الوجه اآلخر للعملية النقدية وللتعبري احلر، الرافض حلاالت الركود اليومي للعقل 
اإلنساين. ففي هذه الَلحظات تتحَول عالقة الناقد بالعامل املوضوعي إىل مرشوع تنويري وتثويري. ويرتبط 
معنى  فيه.  بالعيش  إال  االشتغال،  يستطيع  وال  عنه  منبًتا  ليس  ألنه  احلياة،  بعامل  مبارشة  بعالقة  الروائي 
ذلك، أَن الذي جيعل فعاًل نقدًيا ما يرتقي إىل طور املسؤولية الفعلية، هو جتيِل املوقف العقيل والتحرري 
للذات ضمن الفعل الفني الروائي. لكَن، حترر اإلنسان من عتمة الواقع اليومي إىل احلضور النقدي يف 
الذي  الرمزية  الذي القاه طرابييش يف رحلة نجيب حمفوظ  الوجودي  يميز هذا احلضور  ما  الكتابة، هو 
تناول فيه الكاتب »واقعية الواقع«)48( بوصفها أشياء حمِفزة له. بل، إَن حترير احللم العريب حماولٌة جسورٌة 
تفسري  بحسب  حمفوظ  نجيب  عند  الرمزية  الكتابة  ارتأهتا  متثالت  التالزم  وهلذا  الغيبية  العوامل  لتفكيك 
جورج طرابييش. قد تبدو »املعاجلة الرمزية هي املعاجلة الوحيدة املمكنة لـ«مشكلة اهلل« يف عرصنا احلديث 

هذا«)49( وهو دفع لتفكٍر فعيٍل لشكل من أشكال التعبري الفني نحو التجريد والتخُلص من متاهة العقل.

لقد انشغلت روايات نجيب حمفوظ هبذه املعاجلة الرمزية وكشفت صوًرا عميقة لقراءة طرابييش 
تلك  بسط  نعيد  أن  هنا،  القصد  إذ  اليقيني.  املعنى  امتالك  يف  خاطئ  تأوييل  اعتقاد  حجبها  النقدية، 
ومروًرا  الطريق  رواية  من  »بدءا  حمفوظ،  نجيب  روايات  يف  املخفية  املعاين  وإدراك  الفنية  الرموز 

)7)(  املصدر نفسه، ص7.

)8)(  يكشف الفن الروايئ عن مجازات الجسد يف الواقع، وهي طريقة لتصوير املشاعر والتعابري الرمزية، كام لو كانت هذه الرموز التعبريية، مرآة عجيبة 

 O’Neill :لواقعية الواقع ولعالقة الجسد بالعامل. يؤكد اإلنسان بهذا »الجسد التواصيل« الهوية داخل االختالف ويتجاوز ثنائية الَذات واملوضوع. انظر

 )John(, Le corps communicatif : Etudes en philosophie, politique et sociologie communicatives, Paris, Méridiens Klincksieck,

.199(, p.7(

)9)(  طرابييش، الله يف رحلة نجيب محفوظ الرمزية، ص1). إن الطابع الرمزي هو املقوم األساس يف روايات نجيب محفوظ التي ابتدأت »بقصة قصرية 

نرشت يف مجموعة دنيا الله تحت عنوان زعبالوي«. املصدر نفسه، ص2).
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بـالشحاذ ووصواًل إىل قصص حكاية بال بداية«)50(. فلنا أن نتفكر يف مدى قيمة الرمز ألهنا األداة التي 
متكن الكاتب، أن ينقد األفكار املعتلة، من مداخل الكتابة التنويرية املنفتحة عىل الوجود يف هذا العامل، 
بل، ويمثل أحياًنا الرمز يف الرواية. فكيف يعرف طرابييش طبيعة هذا الوجود؟ وكيف خيرتق بحلمه، 
داخل »حلم العامل« بحسب عبارة مريلو-بونتي؟ وهل احللم مسار طبيعي متعني يف الوجود؟ أم هل 

هو تذهن ما قبل الوجود وما قبل العامل؟

النظر االسترشايف للفن ومن خالل تبرٍص مرٍح للمعرفة، تتجاوز  آرائه من خالل  يعرب طرابييش عن 
وتتجذر  الروائية  اجلاملية  التجربة  اشتغال  داخل  النظرة  هذه  تتجىل  والعلمية.  التفسريية  الَتجربة  حدود 
معرفًيا بأسلوب فني روائي. عىل هذا النحو، يرصح طرابييش بالقول: »أن ال يستغرق العلم أنواع املعرفة 
كلها، فالفن أيًضا نوع من املعرفة، وإن من طبيعة خاصة«)51(. ال قطيعة إًذا، بني الفن واملعرفة وبني الوجود 
العقل ويتحرر اإلنسان  تتأكد قيمة  العريب. فبقدر ما يتوسع احللم،  التنويري واحللم  الفكر  والعامل وبني 
من جهِله لذاتِه. ومرد ذلك، أن للمثقف العريب، يف منظور طرابييش، دور كبري يف النهوض باحللم العريب 
التي واجهها العرب ضد  الفكِر. تتمثل هذه الصدمة  بقيٍم إنسانيٍة متحِررٍة من كسِل  املصدوم وااللتزام 
ينخر األنفس والعقول والقيم واللغة  الذي  الكولينيايل  الداء  بمنزلة  الغرب االستعامري، يف كوهنا أتت 
نافع للحياة، وقع الوعي العريب يف ُشبهة وختدر  الفاعل وتقوية ما هو  التيقظ الفكري  واخلطاب، وبدل 
ُفه عن احلياة  بوعي غيبي متكلس. نستخلُص إًذا، حتُول معياُر هذا الوعي الترشيعي إىل ُسلوك غيبي ُيرْصِ
وُيبِعُده عن النافع للواقعي. ومن ثم، عزف اإلنسان عن مواجهة مشكاِلته. وعوض التعاطي العلمي مع 

الواقع، جلأ اإلنسان إىل البحث عن املعجزة والتشبث بخطاب ال عقيل.

القارئ  ساعدت  إذ  النقدية،  طرابييش  لقراءة  املتني  األساس  الرواية،  نعد  أن  من  إًذا  مناص  ال 
عىل االنعتاق منهجيا وفكريا من رتابة اخلطابات، إذ هي هتتم بكل ما يؤلف العنارص املكونة للعقل 
اإلنساين ونظرته إىل العامل. فلعل تفكري طرابييش يرضب صفًحا عن اخلطابات كلها ألن مبتغاه تنزيل 
الفكر العريب، منزلة البحث العقيل. وهي رغبة مفكرنا الَتائقة إىل جتويد اإلنتاج املعريف احلر واإلبحار 
يف نقد القضايا اإلنسانية العربية. هذا البحث كله إَنام يشكل بوضوح املقاربة التنويرية حلرية املثقف 
أن يفعل احلِرَية  يريد  إنجاز صوري وجمرد وواهم. معنى هذا، أن طرابييش  التي ترفض كل  العريب 
واقعًيا يف خمتربات احلياة ومعارك الوجود، من خالل الرموز الروائية، فيتخذ ما هو حلم إنساين يف 

الرواية العربية وحياول استئنافه بتفاعالته مجيعها مع الَذات ومع العامل.

)0)(  املصدر نفسه، ص2). يخرتق القارئ بتأويله الرواية التاريخية رموز بعض الظواهر والوقائع والحوادث، فيدرك مسارها التاريخي ويحاول إدراك 

رموز حوادثها وشخصياتها يف النص »ذلك ألن تأويل النص ليس غري تفعيل ملا يسمى بالحركية الخالقة املندسة يف العالمات ملا يف النص من قابلية إلعادة 

تشغيله. وال يكون الوقوع عىل املعنى الرمزي إال بفضل هذا التفعيل، وبإحكام الربط بني أجزاء شبكة املعنى املعقدة العالئق ينمو التأويل«. بن عياد، 

الكيان والبيان، مرجع مذكور، ص172.

)1)(  طرابييش، الله يف رحلة نجيب محفوظ الرمزية، ص1).
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خامتة

 قد تبدو واقعية كتابة طرابييش اختباًرا لبعض النصوص من العقد األوديبية ومن بعض األمراض 
إيتقيته  العقل،  العظيم، ألنوار  املفكر  نوثق من خالل هذا  إننا  الكتابات.  لبعض  املصاحبة  العصابية 
الواعية ومجاليته التواصلية مع العامل. إْذ تتمثل الذات احلية يف كتاباته، األساس املقوم لفعل القراءة 
إذ  يتفهمها،  من  إىل  حيتاج  ما  التحليلية،  املسهامات  هذه  بعض  ولعل  والنفسية.  والنقدية  التحليلية 
تنتظر آثاره، انفتاًحا وتفسرًيا متجدًدا حتى ُيَقاُل املعنى ويولد من جديد ويستمر. وينبغي علينا أن نبدأ 
بوضع املوضوعات املراد فحصها أمام الوعي النقدي ملوضوع  النص )الرواية(، من دون أن نصدر 

أي أحكام مسبقة، وحماولة سامع صوت اخلطاب العقيل يف فن الكتابة.

وعرى بنقده الواقع وحلل باستحضاره املدبر، شخصيات روائية عدة، شعًرا وأدًبا ونقًدا. فأحيى 
يف فن اإلبداع نموه الدائم عىل الواجهة املرئية والواقعية وكشف ما اختبأ حتت كتابة غطاء اخلطاب 

العريب.

النقد  جمال  والثقايف ويف  الفكري  النضال  تاريخ  يف  مضيئة  عالمة   السوري،  املفكر  اسم  سيظل 
األديب والروائي والرتمجة والتأويل ويف تنزيل بعض وجوه النقد. لذلك، تظُل كتاباته نموذًجا  للفكر 
اجلاملية  الرؤى  من  متعددة  وجوه  جتاه  فنحن  للتاريخ.  الواعي  للتصور  حًيا  ومثااًل  املكافح  العلمي 
والتأويلية الثرية، القصد منها إقامة أسس متحررة من الرؤية الظالمية للخطاب العريب وإقامة منهج 

حتلييل شامل للنص الروائي الرمزي.
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جورج طرابييش رائًدا يف النقد املقارن

سامح حكوايت

ملخص

التطبيقي،  املقارن  النقد  عربيًّا يف مضامر  ريادة جورج طرابييش  من  بإضاءة جوانب  الدراسة  تعنى هذه 
مفصلة القول يف كتابه األشهر )رشق غرب رجولة وأنوثة( بوصفه جوهر هذه الريادة، وإن مل يأت عىل ذكر 
مصطلح )مقارن( أو أي من مشتقاته. وتشري أيًضا إىل كتب أخرى لطرابييش سابقة أو الحقة يف نصف قرن 
من شغله النقدي، اشتملت عىل مؤثرات مقارنية أيًضا من مثل )لعبة احللم والواقع(، )األدب من الداخل(، 
)رمزية املرأة يف الرواية العربية(، )عقدة أوديب يف الرواية العربية(، ومل ختل بعض هذه الكتب من مصطلح 

)مقارن(.

يمكن إطالق مصطلح )النقد املقارن( عىل جهد طرابييش يف درس الرواية العربية، بوصفه مكماًل لدراسة 
التشاهبات  بدراسة  مؤلفاته  ذلك يف  وقد جتىل  احلديثة،  النقدية  الدراسات  جديًدا يف  وأساًسا  األدب  تاريخ 
بعض  إىل  إضافة  العربية،  الرواية  يف  اآلخر  صورة  ودراسات  عاملية،  وروايات  العربية  الرواية  بني  النمطية 
القضايا املشكلة يف علم األدب املقارنة التي نظر هلا جورج طرابييش، مقرتًحا حمدداهتا وضوابطها، من مثل 

عاملية األدب واألديب، واألدب القومي.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

86

ملف العدد

مقدمة

املزاوجة  إىل  الفني  التحليل  من  بالتطور  آخًذا  بمراحل عدة،  األديب جلورج طرابييش  النقدي  املنهج  مر 
بني املنهجني النفيس واالجتامعي يف نقد الرواية العربية، وصواًل إىل بلورة مؤثرات النقد النفيس، وال سيام 

مؤثرات املدرسة الفرويدية يف آخر مؤلفاته النقدية مع غياب كيل ألثر املنهج االجتامعي فيها.

النقد  يف  ملنهجني  وتأسيًسا  ريادة  بوصفها  املراحل،  هذه  أغنى  كانت  نقده  يف  الوسطى  املرحلة  ولعل 
اإلجرائي )التطبيقي( يف سورية، إضافة إىل باكورة التمهيد للدرس األديب التطبيقي املقارن عربيًّا، فكان كتابه 
الكتب يف علم  أول  التطبيقي عربيًّا، ولعله  املقارن  الدرس  أهم مصادر  وأنوثة( من  )رشق وغرب رجولة 
األدب املقارن التي أفردت مساحة كاملة لتطبيق أدوات النقد املقارن عىل الروابة العربية، وإن مل يذكر جورج 

طرابييش فيه مصطلح )مقارن( أو أحد مدلوالته.

األشهر  كتابه  سبقت  عدة  كتًبا  أن  سيام  وال  عربيًّا،  الريادة  هذه  من  جوانب  بإضاءة  الدراسة  هذه  تعنى 
)رشق غرب رجولة وأنوثة( أو كانت تالية عليه، طوعت أدوات عدة يف النقد املقارن، مما يعني أن هذه الريادة 
مل تكن عرًضا، وهو ما تفصح عنه كلٌّ من كتبه: )لعبة احللم والواقع(، )األدب من الداخل(، )رمزية املرأة يف 

الرواية العربية(، )عقدة أوديب يف الرواية العربية(، ومل ختل بعض هذه الكتب من مصطلح )مقارن(.

يمكن إطالق مصطلح )النقد املقارن( عىل جهد طرابييش يف درس الرواية العربية، بوصفه مكماًل لدراسة 
تاريخ األدب وأساًسا جديًدا يف الدراسات النقدية احلديثة، وقد جتىل ذلك يف مؤلفات طرابييش بام يأيت:

)مقارنة  الغريب  األثر  أو  الغربية  الرواية  من  ونامذج  العربية،  الرواية  بني  النمطية  التشاهبات  دراسة   -1
مرسحية بيجامليون لتوفيق احلكيم وأسطورة بيجامليون، البطل يف رواية حني تركنا اجلرس لعبد الرمحن منيف، 

وبطل الشيخ والبحر إلرنست مهنغواي(.

2- دراسات الصورلوجيا واآلخر يف الرواية العربية )صورة املرأة األوروبية يف الرواية العربية، دراسات 
احلضارة(.

3- مناقشات نظرية )قضايا عاملية األدب، األدب القومي(.

إن اهتامم جورج طرابييش يف درسه املقارن بالظاهرة األدبية من دون العودة إىل دراسة تاريخ عالقات التأثر والتأثري، 
جيعله أقرب ما يكون إىل املدرسة األمريكية يف األدب املقارن، من دون إغفال تأثره باملدرسة الروسية يف امليل إىل دور 

الظواهر االجتامعية املشاهبة )الواقعية االشرتاكية مثاًل( يف خلق ظواهر فنية مشاهبة أيًضا يف أي مكان من العامل.
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إىل  وصواًل  عربيًّا،  التطبيقي  املقارن  الدرس  يف  موضعه  طرابييش  جورج  وضع  الدراسة  هذه  ستحاول 
األسباب التي جتعل منه رائًدا يف هذ املضامر، وجتليات هذه الريادة، يف نصف قرن من الدرس النقدي جسدته 

مؤلفات جورج طرابييش التسعة يف نقد الرواية العربية.

أواًل: دراسات صورة اآلخر يف الرواية العربية

عني جورج طرابييش يف كتابه )رشق وغرب رجولة وأنوثة( 1977 بدراسة الصورة يف الرواية العربية، 
بني  احلضارية  للعالقة  معداًل  بوصفها  األوروبية  باملرأة  الرجل  عالقة  خالل  من  باآلخر،  العالقة  وجتليات 

الرشق والغرب.

الدراسات  أساسًيا من مؤلفات  الرواية، ومؤلًفا  الصورة واآلخر يف  باء دراسة  ألف  الكتاب  ويعد هذا 
النقدية املقارنة اإلجرائية العربية، وهو أول كتاب عريب يفرد صفحاته كلها -ال فصاًل أو بحثا أو مقاال فقط- 
العربية، متجاوًزا جهد  الرواية  )املرأة( يف  العاملية يف دراسات صورة اآلخر  املقارن  لتطبيق نظريات األدب 
النقاد السابقني -عربيًّا- املحصور بتقديم دراسات نظرية تؤسس هلذا العلم بني ثالثينيات القرن العرشين 

ومخسينياته)1(.

 وإن مل يستخدم طرابييش فيه مصطلح )األدب املقارن( أو أًيا من مشتقاته.

إن غياب املصطلح من عنوان الكتاب ومقدمته، ال ينفي هنجه املناهج املتصلة باألدب املقارن وميادينه، 
فالنقاد نوعان: األول يرصح بمنهجه، والثاين: ال يرصح به لكنه يستخدم أدواته.

وقد أشار طرابييش -يف كتبه الالحقة- إىل اصطالحات )األدب املقارن(، ال سيام يف كتابيه )رمزية املرأة 

)1(  يعود ظهور مصطلح األدب املقارن عربيًا إىل منتصف الثالثينيات من القرن العرشين، عندما نرشت مجلة الرسالة يف القاهرة يف أربعة أعداد متتالية 

من إصدارها يف حزيران عام 6)19 مقالة منجمة لألديب اللبناين املقيم يف حلب خليل هنداوي 1906– 1976، بعنوان )ضوء جديد عىل ناحية من األدب 

العرب: اشتغال العرب باألدب املقارن أو ما يدعوه الفرنجة )La literature compare( يف كتاب تلخيص كتاب أرسطو يف الشعر لفيلسوف العرب أيب 

الوليد بن راشد(. وقد تبعه يف العام نفسه فخري أبو السعود 1909 –0)19 الذي نرش مجموعة من املقاالت بعنوان )يف األدب املقارن(، مام جعل بعض 

الباحثني يعدونه رائد تداول املصطلح وانتشاره يف الثقافة العربية، مدفوعني بجهده الرامي إىل تطوير األدب العريب الحديث، إىل جانب أنه نرش اثنتني 

وأربعني مقالة، قدم فيها مقارنات واسعة بني األدبني العريب واإلنكليزي. للمزيد عن نشأة املصطلح واستقباله عربيًّا، ميكن العودة إىل: د. حسام الخطيب، 

األدب العريب املقارن، )دمشق: جامعة دمشق، 1991(. و: فخري أبو السعود، يف األدب املقارن ومقاالت أخرى، جيهان عرفة )إعداد(، د. محمد عيل ميك، 

)تقديم(، )القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1997(.
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يف الرواية العربية()2(، و)عقدة أوديب يف الرواية العربية()3(، وهذا يعني أن املصطلح مستقر يف ثقافة الناقد، 
وإن مل يصنف بحوثه حتت عنوانه، ومن هنا مل يرش النقاد إىل ريادة طرابييش يف النقد اإلجرائي املقارن عربيًّا، 
النقدي أكثر من أي منهج نقدي آخر، إىل جانب  النفيس عىل شغله  املنهج  أيًضا إىل طغيان  وقد يعود ذلك 
النقاد من معارصيه هذا االصطالح رصاحة ال تلميًحا، ببحوث تفوق يف عددها إشارات  استخدام بعض 
طرابييش الرسيعة إىل املصطلح، فالكم يؤثر يف انتشار توصيف العالقة بني النقاد واملناهج النقدية، وإن ظل 
مقياس اجلودة واألصالة الكيف واالجتهاد وحسن توظيف األدوات النقدية بام يمنحها حيويتها وجدواها 

يف الشغل النقدي.

لقد طرق طرابييش يف هذا الكتاب موضوًعا نقدًيا جديًدا، تزامن يف طرحه مع حممد كامل اخلطيب، وهو 
موضوع غني عنيت به الرواية العربية، وتنوعت يف جتلياته الفنية، هو موضوع العالقة بني الرشق والغرب.

جاءت معاجلته هذه العالقة، لتؤسس سبًقا يف النقد التطبيقي للرواية العربية من جهة، وسبًقا يف الدرس 
األديب املقارن مليدان من ميادين األدب املقارن من جهة أخرى، وهذا السبق املزدوج جعل كتابه حمط اهتامم 
والصورلوجيا،  احلضارية  العالقات  دّراس  حاجة  تسد  التي  ملادته  نظًرا  املقارن،  واألدب  بالنقد  املشتغلني 

وسنوضح ذلك بدراسة املصطلح أواًل، ومن ثم املضمون النقدي يف الكتاب.

املصطلح . 1

إن عنوان الكتاب )رشق وغرب( اصطالح محلته مؤلفات عربية وعاملية عدة، كان معظمها وثيق الصلة 
باألدب املقارن، أنجزه مؤلفون ُعدوا من املقارنني البارزين. من تلك املؤلفات كتاب )علم األدب املقارن: 

رشق وغرب( جلريمونسكي رائد املدرسة الروسية الذي ترمجه د. غسان مرتىض يف عام ))(2004.

هذا يعني أن مصطلح رشق وغرب عرفته الدراسات النقدية عربًيا وغربًيا، السيام دراسات النقد املقارن، 
حيث عزز املقارنون هذا التوظيف للمصطلح يف دراساهتم الحًقا، فكانت منسجمة مع التوظيفات السابقة 

للمصطلح، وكتاب طرابييش أنموذًجا ألهم تلك الدراسات.

أما حضارًيا  اجلغرايف،  الغرب  هو  والغرب  اجلغرايف،  الرشق  الرشق هو  أن  إىل  كتابه  أشار طرابييش يف 
فهو الرشق املتخلف والغرب املتقدم، وبتعبري آخر الرشق املستعَمر والغرب املستعِمر، ومن هنا يشري إىل أن 

)2(  جورج طرابييش، رمزية املرأة يف الرواية العربية، ودراسات أخرى، )بريوت: دار الطليعة، 1981(، ص 181.

))(  جورج طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، )بريوت: دار الطليعة، 1982(.

))(  فيكتور جريمونسيك، علم األدب املقارن، رشق وغرب، د. غسان مرتىض )مرتجامً(، )حمص، )200(.
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بينهام أضحت عالقة دولة كولونيالية بدولة مرتوبولية، وهذا يؤدي إىل جتسيد نوع من العالقة بني  العالقة 
ضعيف وقوي، ومن ثم فإن املثقف الرشقي الذي يدرس يف دول الغرب سيشعر بدونية يف عالقته احلضارية 

بالدول املستعَمرة.

إىل  تقوده  املستعِمرة  الدولة  يمثل  الذي  والغرب  املستعَمرة  الدولة  يمثل  الذي  الرشق  بني  املثاقفة  إن 
جتنيس مضاد يعيد ترتيب هذه العالقة احلضارية، فيوحد يف اهلوية بني الغرب واألنثى، كام يوحد يف اهلوية 
بني الرشق والرجولة)5(، ومن هنا يلبس العالقات احلضارية بني الرشق والغرب رداًء ومضموًنا جنسيني، 
فاألمة املستعَمرة سابًقا -وما تزال- بفعل عملية املثاقفة Acculturation أي استرياد ثقافة املرتوبول، حتس 

إحساًسا ساحًقا بدونيتها )املؤنثة( إزاء )رجولة( ثقافة الغرب و)فحولتها()6(.

)الرجولة  وهو  جديًدا  مضموًنا  إليها  أضاف  لكنه  السابقني،  النقاد  باصطالحات  طرابييش  تأثر  لقد 
واألنوثة(، وما يتبع ذلك من سامت السلب واإلجياب، وما يتسم به الطرفان يف عملية املثاقفة، إذ يشعر الطرف 
األول بالدونية املؤنثة واخلصاء والعنة لدى الرشق، والتفوق والذكورة لدى الغرب، مما يدفع بالرشقي املثقف 
إىل الثأر من الغرب بتأنيثه وقلب طريف املعادلة، فيحاول أن يثبت أنوثة الغرب، ففي ذلك دليل رجولته، ومن 
ثم يثبت أن ))الغرب عىل الرغم من تفوقه الثقايف الذي يكاد أن يكون ساحًقا، هو الذي يمثل املبدأ املؤنث، 
والطرف املتلقي يف عملية املثاقفة... فكام أنه رد عىل التحدي الغريب لرجولته الثقافية بشهره سيف ذكورته، 

كذلك فإنه سيقيم وحدة هوية بني األنثى الغربية وبني الغرب(().

وهو ينطلق يف تأويل هذا االصطالح من مفهومات الروائيني العرب ورؤيتهم طبيعَة املثاقفة بني الرشق 
والغرب، مثاقفة أخذت طابًعا جنسًيا ماهى بني الرجل واملرأة، والرشق والغرب، كام ماهى رمزًيا بني املثاقفة 

واملجامعة، لذا أخذت هذه العالقات طابًعا حضارًيا تأويلًيا يف النقد األديب، ال سيام يف نقد طرابييش.

املضمون: صورة اآلخر يف الرواية العربية. 2

درس جورج طرابييش يف هذا الكتاب صورة املرأة األوروبية يف الرواية والقصة العربيتني، وهو ميدان من 
ميادين األدب املقارن، كان حممد غنيني هالل رائًدا يف توصيفه نقدًيا حتت مفهوم: )تصوير اآلداب القومية 
للبالد والشعوب األخرى()7(، وقد أنجزه يف مطلع اخلمسينيات من القرن العرشين، ثم تطور االهتامم به حتت 

تسميات متنوعة، أبرزها )الصورلوجيا(.

))(  للمزيد: مراجعة مقدمة كتاب: رشق وغرب رجولة وأنوثة، ط)، )بريوت، دار الطليعة، 1982(.

)6(  جورج طرابييش، رشق وغرب، رجولة وأنوثة، ص 10.

)7(  د. محمد غنيمي هالل، األدب املقارن. ط9، )القاهرة: دار نهضة مرص، 2008(، ص 1)).
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خرج طرابييش من دراسات الصورة إىل حتليل العالقات احلضارية بني الدول القومية )الرشق والغرب(، 
وسرب مكوناهتا الفكرية والسياسية واالجتامعية، مما يعزز التواصل بني الثقافات املختلفة)8(، هذا التواصل الذي 
تعزز االهتامم األديب به منذ مطلع القرن التاسع عرش، عندما قامت األديبة الفرنسية )مدام دي ستايل( بزيارة 
إىل أملانيا، ففوجئت بتلك الصورة املشوهة التي اختزنتها فرنسا عن الشعب األملاين، لذا ألفت كتاهبا )أملانيا( 
إلصالح التصورات املشوهة التي حيملها الفرنسيون عن األملانيني، ولقد أسهم هذا الكتاب يف تقديم صورة 
اجلميلة، وثقافتهم  األملانيني  بطبيعة  املايض، وعرف  الفرنسيون يف  احتقره  الذي  األملاين  الشعب  إجيابية عن 
ومنجزهم األديب، وهو يعد من أوائل الكتب التي عدها الباحثون تأصياًل مهاًم ملوضوع الصورلوجيا، أو علم 

الصورة. 

باالهتامم  العرشين  القرن  منتصف  يف  املقارن  األدب  ميادين  يف  اجلامعية  الربيطانية  الدراسات  عنيت 
باملجتمعات املختلفة املبثوثة يف أدب كل جمتمع)9(، فكانت هذه الدراسات منسجمة مع جماالت علم الصورة، 

بوصفه علاًم يعنى بدراسة صورة الشعوب يف آداب الشعوب األخرى، فيتمكن تأدية دور يف غاية األمهية.

إن مصطلح )علم الصورة(، أو )الصورلوجيا(، مصطلح غريب، صاغه إىل العربية الدكتور سعيد علوش، 
وقد ولد مع املدرسة الفرنسية يف األدب املقارن مع جان ماري كاريه، ومن ثم الناقد ماريو فرانسوا غويار 
يف الفصل األخري من كتابه الصغري ضمن سلسلة )كوسيج – ماذا أعرف؟( يف عام 1951 بعنوان )األجنبي 

مثلام نراه()10(.

تكاد جتمع هذه الدراسات عىل أن هذا املصطلح يدل عىل جمموعة اآلراء واملعتقدات التي يملكها شخص 
هو )األنا(، عن شخص أجنبي هو )اآلخر( والعكس صحيح، ضمن عمل أديب قد يكون قصيدة أو قصة أو 

رواية.

ومن هنا، فإن الدراسات التي تدور يف ميدان علم الصورة تعنى بإبراز ما يراه األنا جتاه اآلخر يف عمل أديب 
ما، فاألنا وألسباب عدة، تكونت لديه اآلراء عن اآلخر، قد يريد التعبري عنها، وقد يريد من خالل هذه اآلراء 

التي يصورها احلكم عليها سلًبا أو إجياًبا.

وهنا يأيت دور الباحث يف الكشف عن األسباب والدوافع التي تقف وراء رسم األديب صورة معينة من 

)8(  إ س إ س براور، الدراسات األدبية املقارنة: مدخل، عارف حديفة )مرتجامً(، )دمشق: وزارة الثقافة، 1989(، ص 7).

)9(  Henry Gifford, Comparative Literature, Concepts of Literature, )London: Routledge & Kegan Paul, 1969(, )99ba(, ba: 66.

)10(  دانييل هرني باجو، األدب العام املقارن، غسان السيد )مرتجاًم(، )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 1997(، ص 91.
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دون سواها عن اآلخر، فالصورة عرض لواقع ثقايف يستطيع من خالهلا الفرد أو أفراد اجلامعة الذين شكلوها 
الذي يقعون  أو األيديولوجي  الثقايف  الفضاء  أو يرتمجوا  يتقاسموهنا( أن ينرشوها، وأن يكشفوا  الذين  )أو 

ضمنه)11(.

والدارس الذي يعنى بميادين علم الصورة هيتم بإبراز أو تقديم ما قيل عن ثقافة اآلخر، وما يقال، وما مل 
يقل عنه أيًضا، مع توضيح أسباب االهتامم بجانب معني دون سواه، هادًفا بذلك إىل تقديم صورة تشبه صورة 
اآلخر، صورة حقيقية، معربة، مقنعة، عندئٍذ يؤدي املقارنون عماًل مفيًدا حني يكشفون التصورات املغلوطة 
عن اخلصائص والنامذج القومية التي يدعو هلا روائيون مقروؤون عىل نطاق واسع)12(، وهذا العمل من شأنه 

أن يعزز التواصل بني الثقافات املختلفة)13(.

إن أمهية الدراسات املقارنية الصورلوجية تكمن يف إزالة سوء الفهم بني الشعوب املختلفة، فالصور التي 
تقدمها اآلداب القومية للشعوب األخرى تشكل مصدًرا أساسًيا من مصادر سوء الفهم بني األمم والدول 

والثقافات)14(، ألن هذه الصور غري واقعية غالًبا، سواء اتسمت الصورة باإلجيابية أو السلبية. 

معنى  حتديد  من  بد  ال  وأنوثة(،  رجولة  وغرب،  )رشق  كتاب  يف  الصورلوجيا  أثر  عىل  الوقوف  وقبل 
جتلياهتا  وحتليل  ودوافعها،  أسباهبا  استنباط  عىل  طرابييش  حرص  التي  اإلجيابية  والصورة  السلبية  الصورة 

الفنية يف الرواية العربية.

الصورة السلبية: هي الصورة التي ال تعكس واقًعا صحيًحا، بل تصوغه مشوًها، غري موضوعي، مثل 
صورة العرب واملسلمني يف اآلداب األوربية يف القرون الوسطى، وصورة اليهود يف كثري من أعامل األدباء 

األوروبيني، وصورة العرب يف األدب الصهيوين)15(.

أما الصورة اإلجيابية فهي الصورة املبالغ فيها إىل حد التمجيد، حيث ال يرى األديب يف البلد الذي يصوره 
إال النواحي اإلجيابية، وال يتحدث إال عن الصفات اجليدة يف هذا الشعب، مما يؤدي إىل رؤية غري صحيحة أيًضا.

)11(  مجموعة من املقارنني الفرنسيني، الوجيز يف األدب املقارن، بيري برونيل وإيف شيفريل )مرشفان(، د. غسان السيد )مرتجاًم(، )دمشق، 1999(، ص 

.1(7

)12(  إس. إس براور، الدراسات األدبية املقارنة، ص 7).

))1(  فيكتور جريمونسيك، علم األدب املقارن، رشق وغرب، ص ).

))1(  د. عبده عبود، األدب املقارن، )حمص: منشورات جامعة البعث، 1999(، ص 71).

))1(  د. عبده عبود، األدب املقارن، ص )7).



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

92

ملف العدد

إن دراسة الصورلوجيا تعنى إىل جانب ذلك بدراسة العالقات والتشاهبات بني األمم والشعوب، وترسع 
عملية التقارب الروحي، وتسهل عملية التفاهم املتبادل فيام بينها، وتزيد من قوة التضامن العاملي)16(.

عني طرابييش يف هذا الكتاب بدراسة عالقة الرشق العريب بالغرب، من خالل دراسة صورة املرأة األوربية 
يف الرواية والقصة العربيتني أشار طرابييش إىل أن عملية املثاقفة بني الرشق الغرب عملية ذات طرفني موجب 
وسالب، طرحت نفسها عملية ذات حدين مذكر ومؤنث)17(، وقد لبست هذه العالقة رداء الرجولة واألنوثة، 

لتجسيد العالقة بني الدول املستعِمرة والدول املستعَمرة.

حياول طرابييش أن يفند املزاعم الرجعية للمثقف الرشقي يف رؤيته للمرأة األوربية، متوقًفا وقفة خاصة 
مع حتليل رواية توفيق احلكيم )عصفور من الرشق(.

بني  يامهي  كان  لكنه  الشخصيات،  أيديولوجيا  عىل  وإسباغها  املبدع،  أيديولوجيا  من  الفكاك  حاول 
إىل  تعود  األوروبية  املرأة  عن  الرجعية  الرؤى  تلك  أن  ليجد  الشخصيات،  وأيديولوجيا  املبدع  أيديولوجيا 
رجعية املثقف الرشقي، ومن ورائه رجعية املبدع نفسه الذي يمثله توفيق احلكيم بجدارة، حمافًظا عىل هذه 

الرجعية جتاه املرأة يف أعامله معظمها.

رفض طرابييش الصورة السلبية للمرأة الغربية التي قدمها الرواة العرب معظمهم يف أعامهلم ـمستثنًيا فؤاد 
والرشق،  الغرب  بني  احلضارية  العالقات  جنست  التي  السلبية  الصورة  تلك  منيف-،  الرمحن  وعبد  الشايب 
وقدمتها يف صورة عالقة الرجل الرشقي باملرأة الغربية، وجعلتها عالقة حمكومة بمنطق القوة والضعف، حمكومة 
بمنطق املثقف الرشقي الذي ساوى األنوثة بالغرب، والذكورة بالرشق، فيكفيه أن يثبت يف عملية املثاقفة رجولة 
الطرف األول ليربهن عىل أنوثة الطرف اآلخر، فريى أنه ينال دليل رجولته ال ثقافته، ألن هذه املثاقفة التي توحد 
بني املرأة والغرب، هي عالقة إذاللية ليست مقبولة أو عادلة بني األمم، كام أهنا ليست عادلة بني الرجل و املرأة.

يسهم  ذلك  ألن  احلضارية،  للعالقات  جنسية  صورة  عكست  التي  األدبية  األعامل  طرابييش  انتقد  وقد 
يف تأبيد عبودية املرأة يف املجتمع املتخلف، كام يسهم يف تأبيد ختلف هذا املجتمع، إضافة إىل تأبيد جنسوية 
كافة  اإلنساين  النشاط  مظاهر  بني  من  هو  األدب  ألن  ذلك  املتخلفة،  واألمم  املتقدمة  األمم  بني  العالقات 
أكملها وأوضحها تعبرًيا عن خصائص شعب من الشعوب)18(، ومن هنا يفضح طرابييش هذه التصورات 

)16(  ألكساندر دميا، يف علم األدب املقارن، د. محمد يونس )مرتجاًم(، د. عباس خلف )مراجًعا(، )بغداد: وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية 

العامة، 1987(، ص 90.

)17(  جورج طرابييش، رشق وغرب رجولة وأنوثة، ص ).

)18(  بول فان تييغيم، األدب املقارن، سامي الدرويب )مرتجاًم(، )دار الفكر العريب، د.ت(، ص 182.



93

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

املغلوطة عن اخلصائص القومية والنامذج القومية التي يدعو إليها روائيون انترشت أعامهلم األدبية عىل مساحة 
واسعة، من مثل توفيق احلكيم، وسهيل إدريس، وعبد السالم العجييل وغريهم.

ويرفض هذا املنطق سواء كان لرضورة فنية أم رمزية إن مل يبَن عىل أساس تصور هلذه العالقات احلضارية 
يرى فيها عالقات تساٍو وتشارك ال سيطرة وانقياد.

وقد وجد طرابييش أن هناك سامت مشرتكة بني الروائيني الذين طرحوا شكاًل من أشكال العالقة احلضارية 
بني الرشق والغرب كلهم، لعل أمهها هجاء الغرب عرب هجاء األنثى، واالنتقام من األنثى الغربية هبدف الثأر 
من الدول االستعامرية، ورغبة يف إثبات قوة الرشق وتفوقه الثقايف بصورة عالقة مثاقفة أخذت شكل عالقة 
الرشقي ذهب  الرجل  إن  العينني، يف حني  تكون عادة شقراء، زرقاء  التي  األوروبية  باملرأة  الرشقي  املثقف 

للدراسة يف إحدى الدول املرتوبولية غالًبا.

إن الروايات العربية التي عرضت هذا املوضوع رويت بضمري املتكلم غالًبا، وإن مل ترَو بضمري املتكلم، 
فهي تروى بضمري الغائب، الذي وظف فنًيا ليصب مصب السرية الذاتية، ما أتاح للناقد طرابييش ممارسة 

لعبته النقدية املعهودة، وأعني املامهاة بني املبدع وشخصياته الفنية أيديولوجًيا ونفسًيا.

وقد حلل طرابييش نامذج من التجليات األدبية للعالقة احلضارية بني الرشق والغرب التي بدأت عالقة 
افرتاس وتصيد، ينامن عىل حرمان الرشقي من ظل األنثى يف حميطه أول عهده بالغرب، وتنتهي بصورة انتقال 
الثاين من أطوار حياة املثقف الرشقي يف احلارضة املرتوبولية، ما جعل صورة الغرب يف  وفرز، وهو الطور 

الرواية العربية صورة رجعية غالًبا، أو تقدمية ظاهرًيا، ورجعية باطنًيا.

واجلدير بالذكر أن الناقدة األملانية روتراود فالندت أشادت بجهد طرابييش الرائد يف دراسة صورة املرأة 
األوروبية يف األدب الرسدي العريب، وذلك يف حمارضهتا التي ألقتها يف جامعة دمشق عام )19(1989، وأشادت 
بتحليله املعمق لدوافع املثقف الرشقي للثأر منها، ال سيام التحليل النفيس للعقد واملكبوتات النفسية التي عاناها 
)مصطفى سعيد( الشخصية الرئيسة يف رواية الطيب صالح )موسم اهلجرة إىل الشامل(، فقالت: ))مصطفى 
سعيد يعرب بكل رصاحة عد دافع الثأر الكامن من وراء اصطياده للنساء األوربيات، ويظهر بذلك العقد النفسية 

ذاهتا التي رآها فرانز فانون يف كتابه )معذبو األرض( عندما حلل نفسية الزنجي الذي عانى آثار االستعامر.

ويبدو أن جورج طرابييش توصل إىل هذا الرأي من خالل دراسته رواية الطيب صالح، إال أنه ال ينطبق بوضوح 

)19(  د. عبده عبود، األدب املقارن، ص 91).
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عىل أكثر الروايات والقصص األخرى، فدافع الثأر ال يستشف إطالًقا من خالل ترصف أغلب أبطاهلا(()20(.

أوروبية  امرأة  أية  برغبته يف استحواذ  الدائم  العريب  البطل  تبنت فالندت تفسري طرابييش إحساس  وقد 
واصطيادها، بتوصيف حضاري قاس، يعد وصفه للمرأة غري مرشف، ذلك ))أن الرجولة يف احلضارة العربية 
-ويف غريها من احلضارات األبوية- عبارة عن السيطرة حسب التقاليد، بينام األنوثة عبارة عن اخلضوع عىل 
من  االنتقام  إىل  باحلاجة  شعور  وعي-  بدون  أو  -بوعي  باستمرار  يراوده  ولذا  والثقايف،  السيايس  الصعيد 

خالل إقامة عالقات جنسية مع أوربيات، مؤكًدا لنفسه أن أوروبا هي األنثى احلقيقية(()21(.

رؤية  بني  األوروبية  املرأة  صورة  عن  املطروحة  اآلراء  يف  امللحوظ  التشابه  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 
فالندت املقدمة يف عام 1989، ورؤية جورج طرابييش يف كتابه )رشق وغرب رجولة وأنوثة( املنشور يف عام 
1977، وهو تشابه يشمل املوضوع املطروح للدراسة، وتفسري ظاهرة رغبة املثقف الرشقي يف استحواذ كل 

امرأة أوروبية، وبعض األعامل املدروسة، والشواهد الطويلة التي تضمنتها الدراستان كلتامها.

سبق  الذي  طرابييش  كتاب  من  فالندت  استفادة  مدى  عن  التساؤل  إىل  تقودنا  السابقة،  التشاهبات  إن 
املحارضة يف تاريخ نرشه عام 1977، ويقودنا إىل أصداء الكتاب الواسعة التي خلفها يف أعامل النقاد واملقارنني 
العرب والغربيني، ويعزز أيًضا ريادة طرابييش ميدان الدراسات الصورلوجية اإلجرائية يف الرواية والقصة 
العربيتني، ومن ثم تأسيسه ركيزة أساسية من ركائز األدب املقارن اإلجرائي عربًيا وغربًيا أيًضا، وهذا يعني 
أن طرابييش مل يكتب عىل غالف كتابه عبارة )دراسة مقارنة( أو كلمة )صورلوجيا(، إال أن فحوى الكتاب، 

والتوظيف النقدي له يف كتب املقارنني والنسج عىل منواله غالًبا يعزز هذا االنتامء، وال يلغيه.

يشري طرابييش يف هناية الكتاب إىل أنه مل يلتزم حدود النقد األديب، ألنه اعتمد اختياًرا مسبًقا واعًيا لألعامل 
صعيد  عىل  دراسة  كوهنا  من  أكثر  الوعي  صعيد  عىل  دراسة  تكون  أن  الدراسة  هذه  أرادت  فقد  املدروسة، 

األدب لسببني: ))الدور اخلطري لألدب يف تشكيل الوعي، والدور اخلطري للوعي يف تشكيل التاريخ(()22(.

ويف مضامر احلديث عن ريادة هذا الكتاب يف ميدان الدراسات التطبيقية املقارنة يف علم الصورة، تنبغي 
اإلشارة إىل معارصيه أيًضا ممن هنجوا هنًجا مشاهًبا.

الصادر يف عام  الكتاب  املدروسة يف هذا  الواضح بني األعامل  التشابه  إىل  )نبيل سليامن( -مثاًل-  أشار 

)20(  د. عبده عبود، األدب املقارن، ص 01).

)21(  د. عبده عبود، األدب املقارن، ص 00)-01).

)22(  د. عبده عبود، األدب املقارن، ص 192.
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الصادر عام 1976، فكالمها درس )عصفور  املعقدة()23( ملحمد كامل اخلطيب  )املغامرة  1977، وكتاب 
من الرشق، أحالم يوالند، احلي الالتيني، السيمفونية الناقصة، رصيف العذراء السوداء، موسم اهلجرة إىل 
الشامل، األشجار واغتيال مرزوق(، أما اخلطيب فقد أضاف إليها دراسات أخرى، يف حني إن طرابييش اكتفى 
هبذه األعامل وقد كانت دراسته سوسيولوجية -سيكولوجية ومقارنية، تتناول من منظور الوعي موضوعي 

اجلنس واحلضارة، فتلبس الثاين رداء األول.

الفني لتجسيد عالقة الرشق بالغرب يف بعض من دراسات الكتاب ال  أما اخلطيب فقد عني باملستوى 
كلها، لكنه مل يبلغ يف ذلك مبالغة طرابييش بتفسري األعامل املدروسة من منظور جنسوي يف تأويل العالقات 
احلضارية بني الرشق والغرب، يضاف إىل ذلك درس اخلطيب البيئة االجتامعية خارج العمل الفني وداخله.

لكن اختالف املنطق يقود إىل اختالف النتائج، لذا فإن ما توصل إليه الناقدان متشابه أحياًنا، ال سيام عىل 
األيديولوجية  والتأويالت  لطرابييش،  النفسية  التأويالت  يف  أخرى  أحياًنا  وخمتلف  الرموز،  تأويل  مستوى 

الطبقية للخطيب، فهل يمكن أن يكون طرابييش مقلًدا يف دراسته حممد كامل اخلطيب؟

إن اتفاق الناقدين يف األمثلة الطويلة التي ساقاها يف دراسة رواية )األشجار واغتيال مرزوق( يقود إىل 
تأكيد هذا التقليد، لكن طرابييش حاول الفرار من خالل تعميق الرؤى الفرويدية واملاركسية التي قادته إىل 
تأويالت خمتلفة، إضافة إىل ما يتمتع به من أسلوب نقدي مرن يستكمل عدته النظرية يف املقدمة، ويسوق أدلته 

يف التطبيق.

وإن كان الكتابان متزامنني نرًشا، إال أن اخلطيب ال يلغي ريادة طرابييش يف ميدان التطبيق لدراسة الصورة 
عربيًّا، فكتاب طرابييش ال خيرج يف نامذجه املدروسة عن حمور صورة اآلخر والعالقة احلضارية بني الرشق 
واجلاملية  الفنية  باجلوانب  اخلطيب  يعنى  بينام  االجتامعية،  وجتلياهتا  والتارخيية،  النفسية  أسباهبا  والغرب، 

لألعامل املدروسة، ما خيرج عن هدف الدراسات املقارنية إىل غاية نقدية مجالية.

ثانًيا: دراسة التشاهبات النمطية بني الرواية العربية، واألثر الغريب 

أثر األساطري العاملية يف الرواية العربية. 1

العاملية يف نامذج من  أثر بعض األساطري  يف كتابه )لعبة احللم والواقع( 1972 يدرس جورج طرابييش 
التأثر،  هذا  إىل  الدافعة  واالجتامعية  التارخيية  الظروف  وتشابه  والتأثري،  التأثر  هذا  أسباب  للعربية،  الرواية 

))2(  د. محمد كامل الخطيب، املغامرة املعقدة، )دمشق: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 1979(.
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نفسية، متتح مادهتا من  الرواية عربيًّا من مؤثرات  فنيًّا ومجاليًّا. ال ختلو دراساته ألثر األسطورة يف  وجتلياته 
مقوالت كارل غوستاف يونغ يف النامذج العليا.

يربط طرابييش -مثاًل- بني عهد الفن الذي قطعه احلكيم يف كتابه )عهد الشيطان( مع شيطان اإلبداع، 
وبني عهد فاوست مع مفيستو، مقارًنا بني خساريت كل منهام.

النقد،  يف  األسطوري  باالجتاه  متأثر  مقارن  منهج  من  ينطلق  )بيجامليون(  احلكيم  مرسحية  دراسته  ويف 
بيجامليون  برصاع  الفنية،  الشخصية  بيجامليون  رصاعات  مفرًسا  نفسها،  بيجامليون  أسطورة  إىل  فيستند 

األسطورة.

واألمر نفسه يتكرر يف تفسريه مرسحية احلكيم )راهب الفكر( يف ضوء أسطورة بافنوس ورصاعه مع تاييس.

وقد ذهب طرابييش إىل تفسري توظيف األسطورة يف األعامل السابقة بفكرة )اإلنسان األعىل(، وهو ما 
التي طرحها يونغ)24(، وطورها كلود ليفي شرتاوس يف فكرة األلوهية)25(،  العليا  النامذج  ينسجم مع فكرة 
وتصب فيام سامه فرويد )الغرور( أو )النرجسية( التي يقرتب منها توفيق احلكيم، يف معادلته التي تضع الفنان 

موضع اإلله، الذي يسمو عىل النمل البرشي)26(.

ومن دون البحث يف تاريخ هذا التأثر، يكتفي طرابييش بدرس تشابه الظرف النفيس واالجتامعي الذي 
اخلري،  الرش،  األلوهة،  حمموالت  خيتزل  أعىل  ومثاًل  نموذًجا  األسطورة  يف  ووجدت  الشخصيات،  عاشته 
النرجسية والبحث عن اخللود. ويغفل طرابييش أسباب اختالف مصائر بعض الشخصيات املستلهمة من 
األساطري عن مصائر أصحاهبا يف األسطورة النموذج، مكتفًيا بتجليات هذا التأثر، ما حيد من الدور احلقيقي 
لدراسات التأثر والتأثري والتشاهبات النمطية يف الكشف عن السبب التارخيي واالجتامعي الذي يفرض نفسه 
االنحراف عن  أو  آخر،  بطل أسطوري دون  االستعانة بمحموالت  إىل  واعية ويقود  أو غري  واعية  بصورة 

مصريه إىل مصري متخيل وخمرتع.

يمكن تفسري ذلك بأن كتاب لعبة احللم والواقع ليس كتاًبا يف النقد املقارن، وما درس أثر األسطورة يف 
أهنا  يعني  ما  وبالعكس،  احللم  إىل  الواقع  االنحراف عن  إال صورة من صور  العربية  األدبية  النامذج  بعض 

))2(  للمزيد: د. حنا عبود، النظرية األدبية الحديثة والنقد األسطوري، )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، د.ت(.

و: سعد البازعي، استقبال اآلخر: الغرب يف النقد العريب الحديث، )الدار البيضاء وبريوت: املركز الثقايف العريب، )200(، ص 168.

))2(  سعد البازعي، استقبال اآلخر: الغرب يف النقد العريب الحديث، ص 66، 77، )17.

)26(  للمزيد: جورج طرابييش، لعبة الحلم والواقع، )بريوت: دار الطليعة، 1972(، ص27.
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دراسات وظفت ألغراض مجالية فنية، انحرفت عن غاية الدرس املقارن تارخيانيًّا واجتامعيًّا.

واألدب  النفيس  املنهج  معطيات  من  مادهتا  متتح  جديدة  نقدية  توليفة  خيلق  أن  طرابييش  جورج  حياول 
املقارن يف كتابه )أوديب يف الرواية العربية( 1982، إذ يعنى بتجليات عقدة أوديب يف الرواية العربية، وجيهد 

يف درس األثر النفيس هلذه الشخصية يف الرواية العربية، غري بعيد عن دراسة سبل التأثر والتأثري.

وقد أشار طرابييش للمرة األوىل يف منجزه النقدي يف هذا الكتاب إىل العالقة العميقة بني شغله النقدي 
))إن  مؤلفاته:  يف  األوىل  للمرة  املقارن(  )النقد  مصطلح  مستخدًما  فقال  املقارن،  والنقد  واجتامعًيا  نفسًيا 
النقد املقارن لن يعز عليه أن يقرأ رس املنتحرة ومعها من بعدها أهل الكهف وامللك أوديب وسوامها قراءة 

بريانديلية...(()27(.

علم  شغلت  حمموالت  ذات  أسطورية  شخصيات  أثر  درس  يف  املهم  املقارن  النقد  دور  إىل  واإلشارة 
مادٍة ال  فنيًّا ومجاليا،  املؤثرات  واجتامعية، وجتليات هذه  تارخيية  معرفية  بامدة  النفيس  الدرس  يثري  النفس، 
يعنى هبا الدرس النفيس يف ترشحيه العمل األديب ترشحًيا جيعل من الشخصيات الفنية شخصيات عصابية عىل 

رسير املحلل النفيس.

إن هذه املزاوجة بني معطيات الدرس املقارن، ومعطيات االجتاه النفيس يف الدرس األديب مل يسبق إليها 
طرابييش عربيًّا، وهو ما يتجىل بوضوح يف كتابه )عقدة أوديب يف الرواية العربية(.

مقارنة اآلداب القومية. 3

إن مقارنة أدب قومي بأدب قومي آخر )مكتوب بلغة خمتلفة( واحدة من ميادين الدرس املقارن، يكون 
فيها عامل اختالف اللغة بني العملني املدروسني عاًما مهاًم يف سبغ صفة )املقارنة( عىل املنجز النقدي، فإن 
موازنة،  هلام  النقدي  الدرس  صار  خمتلفتني  هويتني  من  كانا  لو  حتى  املدروسني  العملني  بني  اللغة  تشاهبت 

وخرج من مضامر املقارنة.

بدأه يف كتابه )رشق وغرب،  ما  العربية( 1981  الرواية  املرأة يف  تابع جورج طرابييش يف كتابه )رمزية 
رجولة وأنوثة( من تأثر بموضوعات النقد املقارن يف نقده اإلجرائي، بمقارنة نامذج من الرواية العربية بأخرى 
من اآلداب العاملية، من مثل مقارنة أدب الرجولة يف رواية )حني تركنا اجلرس( لعبد الرمحن منيف، بنموذج 

)27(  جورج طرابييش، عقدة أوديب يف الرواية العربية، )دمشق: دار الطليعة، 1982(، ص 7)1.
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)غرفة  رواية  مقارنته  جانب  إىل  مهنغواي)28(،  إلرنست  والبحر(  )الشيخ  رواية  يف  الرجولة  أدب  من  آخر 
املصادفة األرضية( ملجيد طوبيا برواية )ما العمل( لتشرينشيفسكي.

)حرضة  حمفوظ  نجيب  رواية  يف  بيومي(  )عثامن  وشخصية  كافكا  مسخ  بني  مقارنة  طرابييش  ويعقد 
املحرتم(، فيخلص إىل أن األول بريء ألنه مسخ نفسه بضغط قدري من العامل اخلارجي، أما الثاين فقد مسخ 
نفسه بنفسه يف داخل عامله الداخيل عرب عزل نفسه عن العامل اخلارجي، ومن ثم هو مذنب. فإذا كان اإلنسان 
يتعاطف مع احلرشة الكافكوية الصارخة عىل منوال سارتر: ))اجلحيم هو اآلخرون، ألن عذاهبا يفضح سادية 

العامل، أما مع حرشة حمفوظ، فال يملك إال أن يتقزز ألن عذاهبا ال يفضح إال مازوخيتها هي نفسها(()29(.

وما زال يف دراسة اآلداب القومية يقيم عالقة بني النقد النفيس والواقعي والنقد املقارن، يف منهج يوضح 
تأثره باملدرسة السالفية يف األدب املقارن، التي ال تشرتط وجود تأثر وتأثري بني األدبني املقارنني حتى تربر 

عملية املقارنة بني الظواهر املتشاهبة بينهام.

ثالًثا: إسهامات نظرية يف قضايا األدب املقارن

حتدث الباب السابق عن ريادة جورج طرابييش الدرس النقدي التطبيقي املقارن عربيًّا يف كتاب )رشق 
وغرب رجولة وأنوثة(، وقد امتدت هذه املؤثرات إىل كتابه التايل )األدب من الداخل(، لكن الالفت لالنتباه 
أن أدوات النقد املقارن يف كتابه األول أكثر تطوًرا منها يف الكتاب الثاين، وهذا ما جيد تفسريه بأن الكتاب الثاين 
)األدب من الداخل( 1978 جمموعة من املقاالت التي نرشها طرابييش يف أواخر اخلمسينيات، وإن دل ذلك 
عىل يشء فإنام يدل عىل رضورة عد هذا الكتاب من بواكري تأليف طرابييش النقدي من جهة، و تأثره املبكر 

بالنقد املقارن اإلجرائي، يف استقباله عربًيا من جهة أخرى.

مل يكن تأثره بالنقد املقارن طاغًيا عىل تأثره باالجتاهني النفيس واالجتامعي يف الكتاب، غري أنه ظهر واضًحا 
بمجموعة من القضايا التي بدا التأثر واضًحا فيها باملدرسة السالفية الروسية يف األدب املقارن، ومن أبرز 

تلك القضايا: التفاعالت الثقافية الدولية، وعاملية األدب واألديب، وقومية األدب.

الرغم  املقارن ونقده، وعىل  تاريخ األدب  النظرية املشكلة يف  القضايا  القضايا حتى اآلن من  وتعد هذه 
من ذلك، فقد خصها طرابييش بدرس نظري بخالف دأبه يف الدرس التطبيقي ال التنظري، ما ييش بإحلاحها 

وأمهيتها ورضورة الوقوف عىل إطار نظري ناظم هلا.

)28(  للمزيد مراجعة الفصل األول من كتاب: رمزية املرأة يف الرواية العربية، )بريوت: دار الطليعة، 1981(، ص 6.

)29(  للمزيد: مراجعة املصدر السابق، ص 96، 97، بترصف.
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عاملية األدب واألديب وقومية األدب. 1

فالعاملية -برأيه- حق لكل أديب، لكن هذه الصفة ختضع يف العامل العريب املمزق ملعايري عدة، ال يكتسبها 
الكاتب بتجرده إقليمًيا أو قومًيا وبمحاولة االنتامء إىل العامل، ألن االنتامء إىل العامل ال يكون إال من خالل شعب 
حمدد وأرض قومية حمددة، من دون أن يعني ذلك ابتعاده عن طرح مشكالت عاملية، كونية حتظى باهتامم شعوب 

األرض قاطبة، لكن اللغة واجلمهور مها اللذان حيددان داللة العمل األديب قبل أن حيددا مضمونه العاملي)30(.

هذا يعني أن مقومات عاملية األديب هي القومية التي يكتسبها األديب باالنتامء إىل جمتمعه القومي، انطالًقا 
من اللغة التي حتدد انتامء األديب القومي، ومن ثم عامليته.

أما املقوم اآلخر فهو اللغة، إذ خياطب الكاتب مجهوًرا معينًا يتكلم لغة قومية معينة، والكاتب والقارئ 
حيددان داللة العمل، فعندما يطرح املبدع مشكلة عاملية استلهمها من كتاب غربيني، ثم يقدمها للقارئ العريب 
بلغة عربية، لن ينهض عمله إىل العاملية، ألن القارئ غري معني بتلك القضية، والعكس صحيح، ومن ثم ال 

يكفي املضمون العاملي وحده لتحقيق داللة العمل األديب العاملية.

إن طرابييش، باهتاممه هبذه القضايا الثالث يف كتابه، يعرب عن تأثره باالجتاه املقارن يف النقد األديب العاملي 
باكورة  يف  املايض  القرن  مخسينيات  منذ  الريادي  دوره  أخرى  مرة  يعزز  تأثًرا  السالفية،  املدرسة  منظور  من 

اخلوض يف بعض قضايا الدرس املقارن الدارج واملختلف عليه آنئذ عربًيا. 

اخلامتة

ومفارقة  بالتجديد  األدب  نقد  يف  التأليف  من  قرن  نصف  يف  النقدية  طرابييش  جورج  مالمح  اتسمت 
املألوف، مفيًدا من دوره مرتمًجا يف مواكبة التأليف الغريب يف ميادين النقد النفيس واالجتامعي واملقارن أيًضا.

مل خيرج طرابييش يف مؤلفاته النقدية كلها عىل أدوات النقد النفيس يف درس الرواية العربية، ونجدها حارضة يف 
مؤلفاته معظمها، بام فيها مؤلفاته التي شهدت باكورة الدرس التطبيقي املقارن، حماواًل يف مزاوجته بني االجتاهني 
التحليل النفيس لألدب إىل أدوات معرفية تارخيية واجتامعية أيًضا، تضع العمل  يف درس الرسد أن يسد حاجة 
األديب العريب يف موضعه من الثقافات العاملية، من حيث دورانه يف فلكها، أو صوغ عالقته هبا تأثرًيا وتأثًرا، جتليات 
هذا االستقبال، كاشًفا عن وجه املثقف العريب يف عالقته بالغرب عالقة استالب ودونية أو مثاقفة هبدف اإلغناء.

)0)(  جورج طرابييش، األدب من الداخل، )بريوت: دار الطليعة، 1978(، ص ))1-))1 بترصف.
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وتظل ريادة جورج طرابييش يف النقد املقارن التطبيقي عربًيا من أبرز مالمح التجديد، إذ مل يسبق طرابييش 
إىل تأليف كتاب كامل يف صورة اآلخر يف الرواية العربية، إنام كان جهد السابقني جمموعة من البحوث املتفرقة 
يف كتب ذات طابع نقدي أديب، أو مقاالت متفرقة، ما جعل كتابه )رشق وغرب رجولة وأنوثة( عامد التأليف 

يف دراسة العالقة باآلخر عربًيا، وإن مل يأت عىل ذكر مصطلح مقارن ولو مرة واحدة.
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جورج طرابييش باحًثا عن العلامنية يف اإلسالم

سمري سايس

متهيد

هل يقبل اإلسالم العلامنية؟

سؤال ما انفك يطرح عىل بساط البحث والتمحيص، منذ عرص النهضة وحماوالت املفكرين 
بصورة  اجلهد،  هذا  حام  وقد  املسلمون؟  وختلف  الغرب  تقدم  ملاذا  سؤال:  عن  اإلجابة  العرب 
تكاد تكون إمجاعًيا، حول عد السؤال السيايس يف اإلسالم هو قطب الرحى يف كل مقاربة تروم 
بالسؤال  يقصد  السياسية.  احلداثة  زمن  دخول  يف  واملسلمني  العرب  يساعد  حّل  إىل  الوصول 
السيايس هنا: عالقة الدين بالسياسة وجماالت التداخل واالنفصال، وإمكان وجود العلامنية، بام 
التي كرسها الدين اإلسالمي لضبط املجتمعات  الدينية  هي فصل بني املجالني، داخل املرجعية 

العربية اإلسالمية.

لقد تعددت املقاربات واختلفت نتائجها ومنهجيات بحثها، كام اختلفت املواقف ازاءها، ويمكن 
أن نجمل هذه النتائج يف تيارين كبريين سادا الفكر العريب اإلسالمي، منذ بداية هذه املحاوالت: تيار 
أول يدعو إىل عزل اإلسالم عزاًل تاًما وإخراجه من ممكنات النهوض، وعده العائق الرئيس أمام هذا 
النهوض. تيار آخر يعد أن احلل يكمن يف التمسك باإلسالم ورفض كل ما عداه من أفكار وفلسفات، 
وقد بدا جليًّا أن التيارين عاشا حالة صدام حادة منعت إمكان االلتقاء والتقارب، بام عمق السؤال 

عن سبيل أمثل للحل.

التنافر احلاد بني  دائرة  املشكل؛ حماولني اخلروج من  لقد تصدى مفكرون وباحثون عرب هلذا 
الفكرية  املقاربات  مناهج  يف  النظر  إعادة  خالل  من  العريب،  الفكر  ساحة  عىل  املهيمنني  التيارين 
للسؤال وحماولة جتاوز القطيعة الكاملة مع املنجز، وبخاصة الرتاثي منه. يعد جورج طرابييش واحًدا 
من أبرز من تصدى هلذه املهمة الفكرية، وال يعد قولنا هذا استباًقا لنتائج البحث، وال انحياًزا إىل 
املفكر، إنام توصيًفا لواقع منجز ننطلق منه إىل النظر يف ما قدمه طرابييش من إسهام  فكري، ونرتك 

للبحث تقييمه. 
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مشكلة البحث

جورج  بحسب  العلامنية،  اإلسالم  يقبل  هل  السؤال:  يف  نوجزه  بحثنا  ملوضوع  الرئيس  املشكل 
طرابييش؟

فرضيات البحث

ذهب جورج طرابييش إىل أن بذوًرا للعلامنية وجدت يف اإلسالم األول، ولكنها عري كافية للحديث 
عن علامنية يف اإلسالم، وأن ذلك يستوجب قطيعة معرفية مثل التي جاءت مع احلداثة لتطوير علامنية 

يف اإلسالم، ونحن نقارب هذه النتيجة وما تطرحه من أسئلة خمتلفة من خالل الفرضيات اآلتية: 

- إن يف اإلسالم بذوًرا للعلامنية، بحسب طرابييش. 

- إن ما ذهب إليه طرابييش، من وجود معوقات كثرية يف اإلسالم حتول دون تطبيق العلامنية، مثل 
غياب الدولة الناجزة واملجتمع املدين، يناقض حديثه عن البذور العلامنية فيه؟ 

للعلامنية  يمنحه  الذي  الدور  العلامنيَة يف اإلسالم إشكاالت كثرية، ومنها  قراءة طرابييش  تثري   -
لتأسيس الدولة واملجتمع املدين، بام هو رشط وجودها، فهو جيزم بأن العلامنية ال توجد إال يف البلدان 

التي وصلت إىل احلداثة السياسية، بام هي فصل الدولة عن املجتمع املدين. 

- كذلك إشكالية الطائفية التي يرى أن حلها يكمن يف العلمنة، بل يدفع هذه النتيجة إىل أقصاها، 
حني يدعو إىل علمنة الدين نفسه للخروج من دائرة الرصاع الطائفي. 

- إن السؤال األبرز يف مقاربة طرابييش العلامنية هو فك التناقض بني رؤيتها حاًل لعدد من املشكالت 
املعّوقة دخول العرب واملسلمني زمن احلداثة السياسية، ورفضه عّدها أيديولوجيا خالصية.  

إن السؤال، الذي يساعدنا يف مالمسة أبعاد املشكلة الرئيسة ملوضوع بحثنا، هو: هل يقبل اإلسالم 
العلامنية؟ ما دواعي هذا الطرح؟ ما مستنداته؟ هل يمكن احلديث عن مقومات خاصة يف اإلسالم 
تبتعد عن مسار العلمنة، بام هي فصل بني الدين والسيايس، وبخاصة يف ظل ما أقره طرابييش نفسه 

وعدد من الدارسني من أن الطبيعة االجتامعية لإلسالم ال ينكرها إاّل جاحد؟
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منهج البحث

اخرتنا، بعد البحث والتمحيص، أن نقارب مشكلة بحثنا منهجًيا، من خالل منهجي حتليل اخلطاب 
اكتشاف  أداة  السياسية  »األنرتوبولوجيا  أن  من  لدينا  رسخ  مما  انطالًقا  السياسية؛  واألنثروبولوجيا 
ودراسة شتى املؤسسات واملامرسات التي حتقق حكم الناس، فضاًل عىل أهنا أداة اكتشاف لتنظيم التفكري 
والرموز التي يستند إليها«)1(، ومن خالهلا يمكن أن نفهم العالقات السياسية وما تبنيه من أنساق ونظم 
ووضع التناقضات والتوترات واحلركة املالزمة كل جمتمع يف احلسبان. تربز أمهية الوعي هبذه احلقائق يف 
معرفة احلدود العلمية التي يمكن أن تضبطها املفهومات والنظريات املستخلصة عن حقائق كل جمتمع، 
بينام ينطوي عدم الوعي بكل ذلك عىل خطر يتجىل يف التعامل مع حقائق خمتلفة، وكثرًيا ما يتم التعامل 

معها كام لو أهنا حقائق مطلقة تصدق عىل كل املجتمعات، وتعميمها وتبنيها معرفًيا.

إن هذا االستنتاج يساعدنا يف إعادة النظر يف التعامل مع موضوع السلطة يف اإلسالم، من منطلق 
فتحاول  املوضوعي،  رصدها  يف  متعالية  سلطة  والوحي  تارخيية  اجتامعية  حقيقة  اإلنسان  تعد  رؤية 
النظر عن نوع العالقة بني الرشع وحركة اإلنسان، سواء  الكشف عن إمكاناته واحتامالته، برصف 

كانت تلك العالقة تظهر يف ما بينهام االقرتاب أو االبتعاد والتفاعل أو التنافر. 

يقوله  ما  فهم  جتاوز  عىل  اخلطاب  لغة  دراستنا  خالل  من  فيساعدنا  اخلطاب،  حتليل  منهج  أّما 
اخلطاب إىل فهم كيف يقول، بغرض حتقيق وعي أوسع به، من خالل جتاوز احلدود الوصفية للجملة، 
يفرض علينا  ما  السلطة مركزه وهو  أمام خطاب متثل  والثقافة)2(. نحن  اللغة  بني  الرابط  ثم كشف 
حتديد ما إذا كانت لغة اخلطاب حمايدة، يف التواصل بني أفراد االجتامع السيايس اإلسالمي، أم مراوغة 
أم كانت تصف الواقع أم تصنع عاملها اخلاص، كام يظن السيامئيون؟ ذلك يستدعى منا التوقف عند 
مفردات اخلطاب من إشارة إىل املكان والزمان والعالقة والسياق، ومن التفاعل الذي يقوم عىل ترابط 

بجهة معّينة أو االنفصال عن أخرى.

دراسات سابقة 

عند  العلامنية  مبحث  خصت  كتب  عىل  ودراسات،  بحوث  من  عليه  اطلعنا  ما  حدود  يف  نقف،  مل 
طرابييش ببحث منفرد، وما وقفنا عليه يف مسرية بحثنا كان مجلة من الدراسات أو املقاالت العلمية التي 
راوحت بني استعراض أهم األفكار التي يطرحها طرابييش، من دون الدخول يف حوار مع هذه األفكار، 

)1(  جورج بالندية، األنرتوبولوجيا السياسية، عيل املرصي )مرتجامً( )بريوت: مجد للنرش ، 2007(، ص28.

)2(  Zellis S.Harris, »Discourse Analysis,Language«, Vol.28, no.1, Jan- Mar 19(2, Pp.1 -(0.
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عىل شاكلة مقال هاشم صالح يف موقع احلوار املتمدن)3( أو ما نرشه عيسى اجلابيل يف جملة ذوات))(. 

أما من الكتب، فوقفنا عىل )العلمنة واألسلمة: نعم ولكن( لسعد كموين)5(، وهو كتاب مل يكتف 
الفصل  يف  والتمحيص  للدرس  أخضعها  بل  اإلسالم،  يف  العلامنية  حول  طرابييش  آراء  باستعراض 
األول الذي ورد بعنوان »علمنة دين جورج طرابييش ودولة القرضاوي اإلسالمية«. يسائل كموين 
طرابييش، من باب اإلنكار عليه، عن حقيقة احلاجة إىل ثورة تفكريية منهجية »ختلصنا مما نحن فيه من 
اللغة والتفكري، رفض ما اقرتحه  العالقة بني  هامشية حضارية«، وبعد مناقشة موقف طرابييش من 

حول رضورة فصل العربية عن اإلسالم، حتى يتمكن العرب دخول السباق احلضاري. 

أكد كموين أنه سيناقش ما قدمه طرابييش من تأصيل مستويات العلمنة الغربية، بوصفها سبًبا يف 
إنجاز احلداثة األورويب، يف سياق الكالم حول رضورة التقدم العريب واإلسالمي؛ مشرًيا إىل أنه ما كان 
ليفعل ذلك، لوال أّن طرابييش »اقرتحها لنا كي نستأنس هبا ونحن نغالب واقعنا املزري، ولو أّن أستاذنا 
الكبري اكتفى بتقديمها عىل أهّنا مظاهر التحوالت األوروبية، من القرون الوسطى إىل احلداثة والتقّدم، 
لكان كفانا مغّبة املقاربة هذه، وكنا فهمنا عمله يف مظانه الثقافية والعلمية واالجتامعية والدينية، وقلنا 
فيه ما ينصفه حيث هو. أما وأّنه يريدنا أن نتمثله يف سعينا للتحديث ويدعونا [بصورة مبارشة وغري 
مبارشة] العتامده جهاًدا يف سبيل الدنيا، بدياًل [من] اجلهاد يف سبيل اآلخرة، فهذا ما ال يصّح أن نمّر 

عليه، من دون تناوله بقدر مستطاعنا عىل الفهم«)6(.

أما خالد كبري عالل، فقد خصص جزًءا من كتابه )وقفات مع أدعياء العقالنية حول الدين والعقل 
والرتاث والعلم()7(، ملناقشة جورج طرابييش يف موقفه من العلامنية، وغلب عىل هذه املناقشة الطابع 
العاطفي واملحاججة األيديولوجية التي تبتعد من كوهنا بحًثا علمًيا رصينًا، عىل الرغم من أنه عرض 
آراء طرابييش بكل دقة. لقد استفدنا مما اطلعنا عليه يف استيعاب موقف طرابييش وتدقيق ما كان يف 
قراءتنا من لبس أو اشتباه؛  متجاوزين ما رأيناه خيرج من دائرة البحث العلمي، وحماولني أن ندفع 
التي رأينها مهمًة إىل أقصاها، من أجل مساءلة جورج طرابييش، يف رحلة بحثه عن  النتائج  ببعض 

العلامنية يف اإلسالم، بصورة علمية رصينة.

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182181 :هاشم صالح، »هرطقات جورج طرابييش«، الحوار املتمدن   )((

))(  عيىس الجابيل، مجلة ذوات، العدد 7 )أكتوبر )201(.

))(  سعد كموين، العلمنة واألسلمة: نعم ولكن )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2014(.

)6(  كموين، العلمنة، املقدمة.

)7(  خالد كبري عالل، وقفات مع أدعياء العقالنية حول الدين و العقل والرتاث والعلم )عامن: دار املحتسب، 2010(.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182181
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يف املضمون 

يفرض علينا بحث جورج طرابييش عن العلامنية يف اإلسالم، وإقراره أن بذوًرا للعلامنية وجدت 
ملقاربة  رضورية  نراها  التي  األسئلة  بعض  طرح  للمسلمني؛  التارخيية  والتجربة  األول  اإلسالم  يف 
مشكلة هذا البحث وتفكيكها. من هذه األسئلة: هل يقبل اإلسالم العلامنية؟ ما دواعي هذا الطرح؟ 
بام هي  العلمنة،  تبتعد عن مسار  ما مستنداته؟ هل يمكن احلديث عن مقومات خاصة يف اإلسالم 
فصل بني الدين والسيايس، وبخاصة يف ظل ما أقره طرابييش نفسه وعدد من الدارسني من أن الطبيعة 
من  نستعرض  أول  بابا  لنا  تفتح  التأطريية  األسئلة  هذه  جاحد؟  إال  ينكرها  ال  لإلسالم  االجتامعية 
»هرطقاته«  يف  عنها  احلديث  ركز  التي  اإلسالم   يف  العلامنية  مشكلة  طرابييش  جورج  طرح  خالله 

األوىل، وبخاصة الثانية وبعض حواراته)8(.

أواًل: مالحظات قبل البدء

من املهم يف بداية هذا البحث اإلشارة إىل أننا نتعامل مع موقف عّده صاحبه من »حصاد العمر«، 
أي إنه موقف هنائي جاء بعد متحيص ودراسة، »ففي حلظة بعينها وتوقًعا للرحيل، جيد الكاتب نفسه 
منساًقا للعودة إىل دفاتره القديمة [...] ليعدم منها ما يعتقد أنه ال خسارة بإعدامه ويستبقي منها ما هو 
جدير بأن يبقى من بعده«)9(. املالحظة األخرى التي جيدر بنا التوقف عندها هي وصف طرابييش هذا 
احلصاد الذي أقره وريض أن يبقى بعده باهلرطقة، وهي من قاموس الالهوت املسيحي وقد ارتأى 
عىل  بقلمه،  مبتدًعا  يكون  أن  وريض  اإلسالمي،  الفقه  يف  البدعة  ملفهوم  مقاباًل  جيعلها  أن  طرابييش 
الرغم من »حرصه عىل االنتامء بضمريه إىل أهل اجلامعة«، كام يقول . لقد قدم طرابييش نفسه هنا ضمن 
القرون الوسطى. كيف  الواقع العريب، وتقود حركة ردة نحو  »املقاومني« لألصوليات املتحكمة يف 

بدت العلامنية »بدعة« من بدع املقاومة عند طرابييش؟

ثانًيا: العلامنية يف اإلسالم 

يقّر طرابييش، يف مقاله الثاين من كتاب )هرطقات عن الديمقراطية(، بأن الكالم عن العلامنية يف 
اإلسالم، وإن بصيغة »بذور« خمففة، فيه صعوبة وجرأة يف الوقت نفسه، وجيمل طرابييش اجلرأة يف 

)8(  املصادر الرئيسة لبحثنا هي: هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية )بريوت: دار الساقي، 2006(، هرطقات 2: عن العلامنية 

كإشكالية إسالمية- إسالمية )بريوت: دار الساقي، 2008(، العلامنية كجهادية دنيوية ج1، موقع أوان، 2008/11/01، العلامنية كجهادية ج 2، موقع أوان، 

.2008/16/1

)9( جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية )بريوت: دار الساقي، 2006(، ص7.
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كون العلامنية صارت »بحمولتها املنتهكة للمقدس مرادًفا للكفر يف العامل اإلسالمي، بام جيعل القائل 
هبا أو الداعي هلا جريًئا إىل حد كبري، ويستدل يف ذلك بام وقع للكاتب فرج فودة الذي قتل بسبب أنه 
علامين، بحسب اعرتافات قاتله الذي مل حيدد معنى العلامنية بام حييلنا عىل معنى الكفر، فمن البدهي أن 

يكون مقتحم هذا املجال، عىل علم منه بمصري حمتمل هنايته القتل، جريًئا.

أما الصعوبة فتكمن، بحسب طرابييش، يف غياب اجلهد الفكري والعلمي لتمحيص هذا املفهوم 
وضبطه، ويف وجود آراء ناجزة لدى باحثني ترفض هذا املصطلح، مثل رأي اجلابري الذي دعا إىل 
إلغاء هذه الكلمة من قاموس التداول العريب، إضافة إىل وجود موقف فكري له رسوخه وحضوره يف 
الذهنية العربية اإلسالمية، وهو ما يرفض القول بالفصل بني الديني والسيايس. جيمع طرابييش هنا 
الدراسات اإلسالمية« و»حمرتفني حمليني للمنافحة عن اإلسالم«، وهم  بني »مسترشقني خمتصني يف 
مجيًعا يؤكدون »بكل وثوقية ال حتتمل الشك أن اإلسالم مل يعرف مبدأ الفصل بني الدين والسياسة 

عىل نحو ما عرفته املسيحية« )10(.

من هنا تبدو الصعوبة، بحسب طرابييش؛ ألننا إزاء قناعة ترسخت يف الوعي األيديولوجي يكاد 
»ال يامري فيها أحد«، بحسب قوله. ومن املهم اإلشارة هنا إىل متييز دقيق يقيمه طرابييش يف داخل 
منظومة الرافضني للعلامنية، إذ يشري إىل أن برهان غليون وحممد عابد اجلابري مثاًل، وعىل الرغم من 
عدمها العلامنية مشكلة مستوردة ومعدومة اللزوم، فإهنام ربطاها بحاجة األقلية املسيحية إىل ترتيب 
عالقتها باألغلبية املسلمة يف العامل العريب، يف حني إن دعاة »القدامة«، كام يسميهم طرابييش، ينطقون 
بلسان واحد ال متايز فيه ويرون أن العلامنية حماولة من نصارى الرشق لالنتقام من هيمنة اإلسالم. بناًء 
عىل ما تقدم، يرى طرابييش أن خطأ رافيض العلامنية، عىل اختالف مواقفهم، يتمثل يف ربطها باألقلية 
املسيحية، برصف النظر عن وجه الربط الذي قام به كل فريق. هذا الذي يامري فيه طرابييش ويرى 
أن »العلامنية فلسفة وآلية لتسوية العالقات، ال بني األديان املختلفة فحسب، بل كذلك بني الطوائف 

املختلفة يف الدين الواحد«)11(.

التي  الفكرية  األرضية  هي  أو  العلامنية،  فهمه  طرابييش  عليه  أسس  الذي  التعريف  هو  هذا 
بني  العالقات  تسوية  عن  البحث  مهه  كان  فقد  اإلسالم،  يف  العلامنية  عن  بحثه  طرابييش  عليها  أقام 
املختلفني، يف داخل نظام االجتامع، ورأى أن اآللية الكفيلة بذلك هي العلامنية، فكيف ضبط طرابييش 
يرصح  إذ  اخلصائص،  هذه  لضبط  تارخيية  مقاربة  طرابييش  يعتمد  واآللية؟  الفلسفة  هذه  خصائص 
منذ البدء بأنه »ال بد أن نعود إىل التاريخ، وهو تاريخ مديد ال يقاس بعرشات السنوات، كام يف مثال 

)10(  طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص20

)11(  طرابييش، هرطقات 2: عن العلامنية كإشكالية إسالمية- إسالمية )بريوت: دار الساقي، 2008(، ص 10
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احلرب الكاثوليكية الربوتستانتية التي متخضت عن تكريس العلامنية يف الغرب، كآلية قانونية لتسوية 
يف  متجذًرا  اليوم  إىل  بقي  سني  رصاع شيعي  من  السنني  بمئات  تقاس  بل  الطوائف،  بني  العالقات 

مستنقع الطائفية القروسطية، بحكم غياب وتغيب املخرج العلامين«)12(.

التاريخ، بحسب طرابييش، يوفر لنا فرصة فهم نشوء العلامنية يف الغرب والتاريخ نفسه يساعدنا 
عىل فهم احلاجة إىل العلامنية يف اإلسالم؛ ألن غياهبا أو تغييبها أدى إىل تاريخ دموي ورصاع استمر 
التاريخ املغيب«، وقد فعل ذلك بصورة  قروًنا من الزمن. لذلك كان هّم طرابييش »استحضار هذا 
أنه  غري  نفسه،  اإلسالم  قدم  قديمة  الطائفية  أن  استنتاج  إىل  هبا  وانتهى  نفسه  هو  هبا  أقر  مستفيضة 
استدرك عىل هذا االستنتاج، »حتى ال يبدو وكأننا نحمل املسؤولية للدين، بام هو كذلك، فلنقل إهنا 

ثابتة من ثوابت اإلسالم التارخيي«)13(.

هل يعد هذا االستدراك تربئة للدين أم جمرد انزياح لفظي ال يؤثر يف النتيجة، أم إنه يتنزل ضمن 
قاعدة االستثناء الذي يؤكد القاعدة؟ أسئلة يثريها مشكل العالقة، بني اإلسالم دينًا واإلسالم تارخًيا، 
كام يفهمها طرابييش، مثلام سنرى الحًقا. إن عودة طرابييش إىل التاريخ جعلته يطرح السؤال اآليت: ما 
السبيل إىل تسوية العالقات املتوترة دوًما بني طوائف اإلسالم؟ فرضت اإلجابة عن هذا السؤال عىل 
طرابييش الدخول يف حماورة مع من يفرتض أهنم يعارضوه حول مسألة العلامنية يف اإلسالم، وعىل 
يقدم  الذي  برأي اجلابري،  التسليم  أن  أكد طرابييش  املحاورة،  رأسهم حممد عابد اجلابري. يف هذه 
الديمقراطية سبياًل للحل، يفرض اإلجابة عن سؤال كيفية »عقلنة ودمقرطة العالقات بني طوائف 

اإلسالم، فضاًل عن العالقات بني ملة اإلسالم وامللل الدينية األخرى«)14(. 

التي ما جرى  العلامنية  يكتفي طرابييش هنا باإلجابة املخترصة ويرى أن السبيل هو عدم تغييب 
رأيه. هنا  الطائفي، بحسب  للداء  الشايف  الدواء  لتكون  إاّل  األوروبية،  احلداثة  اكتشافها يف خمتربات 
للعلامنية، فهي دواء شاف للرصاع  التي يقدمها طرابييش  نقف عىل خصيصة أخرى من اخلصائص 
لريد  الشعبية  الديمقراطية  ممثيل  فيحاور  مداها،  إىل  معارضيه  بمحاورة  طرابييش  يدفع  ثم  الطائفي. 
ممكنات دعوهتم، بناًء عىل أن الديمقراطية تقوم عىل مفهوم اخلصم، يف حني إن »املنافسة الطائفية تقوم 

عىل مفهوم العدو، والعدو ثابت ال تتغري هويته«)15(.

)12(  طرابييش، هرطقات 2، ص 11.

))1(  طرابييش، هرطقات 2، ص 89

))1(  طرابييش، هرطقات 2، ص 90

))1(  طرابييش، هرطقات 2، ص91
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يف خالصة مناقشته أنصار الديمقراطية، يثري طرابييش ما يسميه باملشكل النظري اخلطر، وهو فصل 
الديمقراطية عن توأمها العلامنية، وهنا نقف عىل خصيصة أخرى للعلامنية، فهي توأم الديمقراطية وال 
تكون الديمقراطية إال إذا متت العلمنة، بمعنى أن العلامنية هي رشط وجود الديمقراطية، ووجه إثارة 
طرابييش هذا املشكل اخلطر، كام رآه، هو أن »اإلسالم، كام هو سائد اليوم عىل األقل، ال يعرتف بمصدر 
آخر للترشيع، سوى القرآن والسنة«. مؤدى هذا التحليل أو حوار طرابييش مع أنصار الديمقراطية، 
بمختلف توجهاهتم، أنه ال يمكن تنزيل ما يقرتحونه من حل لتسوية العالقات بني الطوائف، ما مل 
القرآن والسنة مصدًرا  بإزاء دين ال يرى سوى  بالعلامنية وأهنم لن يكونوا علامنيني، ما داموا  يقبلوا 

للترشيع، ومن ثم ال معنى أو ال جدوى من احلديث عن الديمقراطية.

بالعلامنية، وجوًدا  الديمقراطية يف »حرج«، حني قرهنم  الرغم من أن طرابييش جعل أنصار  عىل 
وعدًما، إال أنه أكد أنه ال يرى العلامنية أيديولوجيا خالصية، بل ذهب إىل أبعد من ذلك، حني عّد 
أن من الوهم الظن أن »العلامنية وحدها كافية، من حيث هي أساًسا آلية سلبية تقوم عىل فصل الدين 
عن الدولة »)16(. فكيف يمكن اجلمع بني ما يبدو تناقًضا، يف ظاهر قول طرابييش، من أن الديمقراطية 
تفتقر إىل العلامنية بام هي رشط وجود، يف حني إن العلامنية وحدها غري كافية، بام أهنا ليست أيديولوجيا 
اإلسالمية  الساحة  يف  العلامنية  اكتشاف  إعادة  إىل  فدعا  للجمع،  حاًل  طرابييش  لنا  قدم  خالصية؟ 

وتطويرها وتكييفها، من خالل:

التحييد الطائفي للدين نفسه الذي يعني، عالوة عىل علمنة الدولة، علمنة املجتمع يف مستوى 	 
العمق، »وعلمنة املجتمع إنام تعني متكينه من إعادة تربية نفسه، ليقبل رشعية التعدد يف األديان وبرشعية 
التعدد يف الدين الواحد«)17(، وهذه الرتبية هي مهمة العلامنية التي توفر احلامية يف املجال العام والرتبية 
يف املجال اخلاص، ونفاذ العلامنية إىل عمق املجتمع هو عند طرابييش ضامن هلا، حتى ال تدخل يف مأزق 
مسدود. كأننا بطرابييش يقول لنا إنه ال جدوى من العلامنية ما مل تكن هلا حاضنة جمتمعية، وال محاية 
للمجتمع ما مل يتعلمن بالعمق. بناء عىل السياق العام الذي يتنزل فيه هذا الربط املتبادل بني العلامنية 
واملجتمع عند طرابييش، نرى أن الباحث يقول لنا، يف حمصلة بحثه، أنه ال مناص للمجتمع من تربية 

نفسه عىل العلامنية والتصدي حلاميتها، حتى حيمي نفسه.

بني 	  الفصل  إىل  األديان  أحوج  وهو  اإلسالم،  »هنا  بالدين  طرابييش  يقصد  الدين:  علمنة 
الزمني والروحي«)18(، وهذا األمر حيتاج منا إىل النظر إىل ما وقع يف اإلسالم من انقسام، عىل أساس 

)16(  طرابييش، هرطقات 2، ص92

)17(  طرابييش، هرطقات 2، ص)9

)18(  طرابييش، هرطقات 2، ص)9
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أنه سيايس ال ديني، بام أن مداره مؤسسة »تارخيية« هي اخلالفة واإلمامة، وما كان تارخيًيا يمكن أن 
يطوى، بحسب طرابييش، غري أن طرابييش هنا مل يوضح لنا السؤال: هل يقصد بمسار علمنة الدين 

علمنة تاريخ اإلسالم، أم علمنة اإلسالم التارخيي، أم إن عدم التمييز عنده مقصود؟

يمكن أن نجد إشارة خفية أو ضمنية إىل هذه القصدية، من خالل حماولة طرابييش اخلروج من 
املأزق الذي اعرتض طرحه، وهو النابع من عّد الشيعة اإلمامة مسألة دينية ال تارخيية، وهذه اإلشارة 
لتصبح »روحية خالصة«. هكذا  منطلق حديث  اإلمامة، من  تأويل  تكشفها دعوة طرابييش إلعادة 
الشيعي  السني واإلسالم  أمام اإلسالم  »يفتح  أن  السيايس من شأنه  أن طّي اخلالف  يرى طرابييش 

الطريق إىل إعادة تأسيس نفسيهام يف عالقة احرتام متبادل، وإىل إسقاط مصطلحات الرفض«)19(.

يقّر أن ما يطرحه قد يبدو للبعض يوتوبيا جديدة، وعىل الرغم من ذلك فطرابييش ال يزعجه هذا 
التوصيف، وال يبدو أنه مستعجاًل يف حتقيق علمنة اإلسالم، ما دام أنه ال حل لنا إال يف هذه العلمنة، 
أخرى  سكة  من  فليس  السنني،  من  قرون  حتى  أو  عقود  من  [اليوتوبيا]،  هذه  حتقيق  تطلب  »فمهام 
يمكن هلا أن تسلكها، سوى العلمنة، فوحده اإلسالم املروحن، عىل صعيد التجربة الفردية الشخصية 
واإلسالم غري املؤدلج عىل صعيد املؤسسة الدينية املجتمعية، يمكن أن يوفر املناخ لتمخض إسالم غري 

مريض بعقدة احلداثة«)20(.

الكفيل  الزمن  تقديره  عدم  عليه  ينطوي  الذي  النظري  املأزق  حجم  طرابييش  أدرك  تقديرنا،  يف 
بتنزيل حّله يف الواقع. لذلك، خصص مفهوم العلامنية، يف ما يشبه االستدراك عىل نفسه، فعّدها بذرة 
برسم الزرع ال ثمرة برسم القطف، وهي بذرة موجودة يف اإلسالم وتاريخ اإلسالم، بقدر وجودها 
يف املسيحية وتاريخ املسيحية،  كام يقول طرابييش، ولذلك فهو يرى أن »العلامنية لن يكتب هلا النجاح 

والنجع يف العامل العريب والعامل اإلسالمي [بصورة] أعم، ما مل تقرتن بثورة يف العقليات«)21(.

البذرة  التي قد يلجأ إليها بعضهم هنا، فينسب إىل  التارخيية  ينّبه إىل خطر املغالطة  لكن طرابييش 
اليوم  فالعلامنية  ذلك،  من  أعمق  عنده  األمر  ألن  املعارصة؛  العلامنية  املسيحية  يف  للعلامنية  التارخيية 
التارخيية. لذلك، فإن نجاح  أنجزهتا احلداثة، ال بفضل بذرهتا  التي  املعرفية  القطيعة  نجحت بفضل 
العلامنية يف اإلسالم لن يكون إال »بالثورة املعرفية التي مل جترتح بعد، بسبب غياب مرشوع حقيقي 

)19(  طرابييش، هرطقات 2، ص)9

)20(  طرابييش، هرطقات 2، ص )9

)21(  طرابييش، هرطقات 2، ص )9
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وفعال للحداثة يف اإلسالم املعارص«)22(. الالفت للنظر هو أن طرابييش يرى أن العلامنية ستحقق هذه 
القطيعة املعرفية أو هي، بتعبري طرابييش، احلصان الذي سيجر عربة القطيعة، ومن دون »هذا احلصان 
لن نستجر هذه العربة من أعامق تارخينا، ولن نكون قادرين عىل إعادة تأويله، كام أعاد الغرب إعادة 

تأويل ماضيه القريب والبعيد«)23(.

ثالًثا: استنتاجات أولية 

يمكن أن نجمل نتائج بحث طرابييش عن العلامنية يف اإلسالم يف ما يأيت:

ينطلق طرابييش يف بحثه عن العلامنية يف اإلسالم من نسف رؤية معارضيه من أساسها، إذ يعد أن 
هذه الرؤية الرافضة للعلامنية رؤية تبنى عىل »تصور ومهي«، وقد وصفه بالتصور السائد، بام حيمله 
بام  الدقة، وأنه حمض كالم شائع وغري علمي؛ مستداًل  إحالة عىل عدم  الوصف -السائد- من  هذا 
غاب من النص اإلسالمي، وبالتحديد نص القرآن، من إشارة إىل الدولة، فهو مصطلح غاب حتى 
عن األحاديث النبوية املوضوعة، فضاًل عن الصحيحة، ومن ثم فال أساس مرجعي للقائل باندماج 

السلطتني الزمنية والروحية يف اإلسالم.

مصطلح  بوجود  القائلني  بعض  عىل  الرد  عناء  نفسه  يكلف  مل  طرابييش  أن  هنا  للنظر  والالفت 
الدولة يف القرآن، من الذين تأولوا ما ورد يف اآلية السابعة من سورة احلرش »كي ال يكون دولة بني 
األغنياء منكم«، وال ما ورد من فعل التداول يف سورة آل عمرآن من قوله »وتلك األيام نداوهلا بني 
الناس«)24(، وكأننا بطرابييش ال يصنف هذه التأويالت ضمن األبحاث اجلادة. لقد ذهب طرابييش 
من  اإلسالم،  والزمنية يف  الروحية  السلطتني  بني  واالندماج  التامزج  لوجود  السلبي  النفي  من  أبعد 
خالل تأكيد أن اإلسالم يف نصوصه املرجعية يؤكد االنفصال، وهو تأكيد يصف طرابييش العثور عليه 
بالسهل واليسري، من داخل نصوص اإلسالم، كأنه يقول إن العثور عىل العلامنية يف اإلسالم واضح 
ويسري وال حيتاج إىل تأويل، ففي هرطقاته عن الديمقراطية والعلامنية يف اإلسالم، استعمل طرابييش 
ألفاًظا حتيل عىل هذه البساطة واليرس يف العثور عىل العلامنية يف اإلسالم، من قبيل: »نالحظ حااًل« 
و»ملا تعذر علينا«، يف سياق قوله »ما دمنا هنا بصدد احلديث عن النصوص، نالحظ حااًل أننا لو نقبنا 
فيها ملا تعذر علينا أن نقع يف اإلسالم األول [...] عىل نص يكافئ يف الداللة االنفصالية نص االنجيل 

)22(  طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص ))

))2(  طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص ))

))2(  الحرش/ آية 7، وآل عمرآن/ آية 0)1
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القائل بلسان املسيح »اعطوا ما هلل هلل وما لقيرص لقيرص«)25(، ثم يستدل يف هذا املجال بنص احلديث 
املعروف بنص »تأبري النخل« الذي قال فيه النبي حممد ألصحابه »أنتم أعلم بأمور دينكم«، وهو يعده 

أحد حديثني أبعد داللة يف التمييز بني أمري الدنيا واآلخرة، أي بني الزمني والروحي)26(. 

عاماًل  كانت  لإلسالم  التارخيية  التجربة  أن  طرابييش  تأكيد  هي  عندها  نقف  التي  الثانية  النتيجة 
مهاًم، يف ما يسميه بالتخلص من »الروحية اخلالصة« التي مل تدم طوياًل )املدة املكية فقط ثالث عرشة 
سنة(، بخالف املسيحية، لينتقل بعدها اإلسالم إىل مرحلة تسييس مبكر أعطى فيها املسلمون األوائل 
أولوية للدنيوي عىل األخروي، إىل حّد التطاول عىل حرمة املقدس، »فخالًفا لرؤية مثالية سائدة اليوم 
ما  استباحة  حّد  إىل  السياسة  يف  أغرق  قد  هذا  األول  الصدر  إسالم  فإن  األول،  الصدر  إسالم  عن 
كان يفرتض فيه أن يكون مقدًسا تصغر أمامه كبائر الدنيا«)27(. هذه القراءة لتاريخ اإلسالم أوصلت 
طرابييش إىل نتيجة ال تقل خطًرا وأمهية عن سابقاهتا، ومفادها أن غلبة املدنس عىل املقدس يف اإلسالم 
أوجدت ردة فعل مضادة »تؤمثل الدين وتؤبلس السياسة«، وهو ما زاد من جتذير الفصل بني الديني 

والسيايس يف اإلسالم، وبخاصة مع بداية الدولة األموية.

مشكلة  جوهر  عن  اللثام  يميط  طرابييش،  بحسب  نصوصه،  ودراسة  اإلسالم  تاريخ  تتبع  إن 
العلامنية يف اإلسالم، فهي ليست مشكلة مستوردة وال هتم العالقات البينية بني املسلمني واألقليات 
واملسلمون  إليها اإلسالم  بل هي يف جوهرها مشكلة إسالمية- إسالمية، وحيتاج  الدينية األخرى، 
من أجل تسوية العالقات املتوترة بني خمتلف طوائفه ومذاهبه؛ بعيًدا مما يسميه طرابييش آلية الدفاع 

الساذجة املتمثلة يف تعليق أمراض الذات عىل مشجب الغري. 

هذه الدعوة، التي أطلقها الباحث للكف عن إلقاء التبعة عىل الغري وإعادة احلفر يف النصوص 
عن  وبحثه  استنتاجاته  حمصلة  يف  الباحث  من  تنبيه  صاحبها  لإلسالم،  العميل  والتاريخ  املرجعية 
العلامنية يف اإلسالم إىل عدم التعويل عىل ما تقدمه لنا التجربة التارخيية من أدلة عىل وجود بذور 
للعلامنية يف اإلسالم، فذلك بحسب رأيه غري كاف لرتسيخ العلامنية، بل وجب العمل عىل إحداث 
قطيعة معرفية مع هذا الرتاث والقيام بعملية حتديث تستهدف مجلة من العناوين الكربى، وأمهها: 
هذه  واجلنس.  والسياسة  والقانون  والعلم  والفلسفة   واإلنسانيات  واللغة  والثقافة  الدين  علمنة 

))2(  طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص20

)26(  حديث تأبري النخل أورده مسلم يف صحيحه وأحمد يف مسنده، والحديث األخر أورده البخاري يف باب األحكام ونصه: "حدثنا محمد بن كثري عن س

فيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صىل الله عليه وسلم، قال إمنا أنا برش وإنكم تختصمون إيل ولعل بعضكم أن 

يكون ألحن بحجته من بعض، وأقيض له عىل نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فال يأخذه، فإمنا أقطع له قطعة من النار«.

)27(  طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص22

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3837&idfrom=12732&idto=12787&bookid=52&startno=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=170
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3837&idfrom=12732&idto=12787&bookid=52&startno=13#docu
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العلمنة اجلنسية  فمثلام جتعل  االنسان،  إىل  السيادة  إرجاع  منها  اهلدف  أنواعها،  العلمنة، بمختلف 
العلمية والفلسفية اإلنسان سيًدا عىل عقله، من دون أي  العلمنة  اإلنسان سيًدا عىل جسده جتعل 

مرجعية مفارقة أو متعالية.

يرى طرابييش أن هذه العلمنات اجلزئية املختلفة واملطلوبة يف مسار القطيعة املعرفية هي »خروج 
من الدين«، بتعبري مارسال غوشيه؛ منبًها إىل عدم اخللط بني هذه املقولة التي ارتقت إىل مصاف املقولة 
اإلبستمولوجية التأسيسية، بحسب رأيه، وبني مفهوم اخلروج عىل الدين، إذ اخلروج من الدين يعني 
رفع سلطته عن الفضاء العام وعدم إقامة تعارض بني االيامن الديني واحلداثة، أي يف املحصلة حرص 
يقدمها، وهو يرشح  التي  املسألة توضيًحا، خالل اإلضافة  يزيد طرابييش  املجال اخلاص.  الدين يف 
العلمنة اجلنسية التي يرى أهنا جتمع بني اخلروج عىل الدين، بمصطلح غوشيه، مثل بقية أنواع العلمنة 
التي اقرتحها وتزيد عليهم بأهنا أيًضا خروج عىل الدين؛ ألهنا تلغي مفهوم اخلطيئة أو احلرام الذي 
يقوم عليه الدين. هذه اإلضافة املتعلقة بالعلمنة اجلنسية ليست إدانة من طرابييش للجنس املعلمن، 

بل تأكيد النتائج السابقة لنفهم »واقعة تعلمن املجتمع بالتوازي مع تعلمن الدولة«.

دولة  ما من  أنه  العربية، فريى  للدول  املعارص  التاريخ  بحثه عىل  نتائج  يسحب جورج طرابييش 
عربية علامنية، بخالف ما يروجه أنصار القدامة من أصحاب األصولية اإلسالمية، كام يسميهم. هذا 
ما يفرس يف نظره سبب تأخر العامل العريب عن مثيله اآلسيوي وغريه من بلدان العامل، ذلك أن العلمنة 
توقف  وأن  اإلقالع احلضاري«،  »أساس  بل هي  السياسة،  الدين عن  فقط جمرد فصل  ليست  عنده 
سريورهتا يف العامل العريب هو الذي أوقف اقالعه نحو احلضارة والتقدم، وعليه صار من الرضوري 
استئناف هذه املسرية، حتى وإن كان ذلك عىل مدى غري منظور؛ ألن عدم استئنافها هيدد العامل العريب 
بالعودة إىل القرون الوسطى، من خالل ما اصطلح عليه بأسلمة املجتمع الذي تدعو إليه األصولية 

اإلسالمية، عرب إعادة تديني الثقافة.

رابًعا: نقد ومتحيص

التسليم بام ذهب إليه طرابييش، من حديث عن بذور للعلامنية يف اإلسالم؟  إىل أي مدى يمكن 
كيف يمكن التوفيق بني ما ذهب إليه الباحث من وجود معوقات كثرية يف اإلسالم حتول دون تطبيق 
العلامنية، مثل غياب الدولة الناجزة واملجتمع املدين، وبني احلديث عن البذور العلامنية؟ ما متانة املقاربة 
التارخيية التي اعتمدها طرابييش لالستدالل عىل الفصل بني الديني والسيايس يف اإلسالم، ومن ثم 
تأكيد الطابع العلامين يف اإلسالم وهل تكفي هذه املقاربة للتسليم بنتيجة نظرية ختص اإلسالم، كالتي 

وصل إليها طرابييش، وأين موقع النصوص املؤسسة داخل هذه املقاربة؟ 
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هذه مجلة األسئلة التي يمكن أن يقوم عليها حوار مع جورج طرابييش، يف رحلة بحثه عن اإلسالم، 
التذكري هبا،  وهي األسئلة التي صغناها يف بداية البحث، ولتوضيح املسار البحثي هلذه الورقة نعيد 
لتكتمل قراءتنا بحث جورج طرابييش عن العلامنية يف اإلسالم، بعد أن استعرضنا أهم مقومات هذا 
اجلزئية  العلامنية  مسألة  عىل  طرابييش  جورج  استعمله  الذي  العلامنية  بذور  مصطلح  حييلنا  البحث. 
تستمد  اإلحالة  وهذه  املسريي،  الوهاب  عبد  املرصي  الفيلسوف  طرحها  التي  الشاملة  والعلامنية 
إىل  النظر  يف  تطابق  يوجد  فهل  الشاملة،  العلامنية  مصطلح  نفسه  طرابييش  استعامل  من  مرشوعيتها 

هذين املصطلحني؟

يكشف لنا التدقيق يف استعامل طرابييش مصطلح العلامنية الشاملة عن االختالف اجلوهري بني 
الرجلني،  فطرابييش يستعمل اجلزئي بمعنى املرحلية التي توصلنا إىل علمنة تشمل املجاالت كلها، 
سريورة  استئناف  إن  طرابييش  يقول  إذ  اخلطاب،  سياق  عليه  يدّل  ما  وهذا  الشاملة،  يسميها  وهنا 
العلمنة يف العامل العريب -وصواًل إىل العلمنة الشاملة- رضوري، »فطرابييش أورد هذا التوصيف يف 
سياق التدليل عىل غياب العلامنية يف الدول العربية التي تدعي ذلك؛ مؤكًدا أن ما تعيشه هذه البلدان 
يف  ودخوهلم  العرب  لتطوير  املطلوب  بالغرض  يفي  ال  معني   جمال  يف  أي  جزئية،  علمنة  عملية  هو 

احلداثة، وإحداث القطيعة املعرفية الرضورية من أجل التقدم.

 كأننا إزاء تقسيم زمني مقابل تقسيم فكري مفهومي لدى صاحب نظرية العلامنية اجلزئية والعلامنية 
الشاملة، عبد الوهاب املسريي، الذي يرصح يف مقدمة كتابه )العلامنية اجلزيئة والعلامنية الشاملة( أنه 
سيدرس املسألة من منظور خمتلف بعض اليشء عام هو سائد وشائع، ليؤكد أنه يفرق بني ما نسميه 
واألخالقية  اإلنسانية  القيم  )فصل  الشاملة  والعلامنية  الدولة(  عن  الدين  )فصل  اجلزئية  العلامنية 
طرابييش  حياور  ال  املسريي  أن  من  الرغم  عىل  واخلاص(«)28(.  العام  جانبها  يف  احلياة  عن  والدينية 
مبارشة -بحكم السبق الزمني- فإن طرابييش ال يؤمن هبذا التقسيم، فالعلامنية من حيث املفهوم عنده 
علامنية شاملة، للفصل الكامل بني الدين )املجال اخلاص( واملجال العام، واملسألة السياسية مندرجة 

ضمن هذا الفصل وال معنى لتخصيصها، مثلام فعل املسريي. 

هذا احلوار بني طرابييش واملسريي، عىل الرغم من أنه ضمني كام أرشنا، إال أنه مهم من الناحية 
املنهجية، فاملسريي أقّر، من حيث مل يكن يقصد، الفهم الذي اعتمده طرابييش للعلامنية الشاملة، حني 
أكد أنه يتحدث عن العلامنية، من دون أن يميز يف بعض األحيان بني اجلزئية والشاملة، وأن ما يعنيه 
»عادة حني ترد كلمة علامنية أو علمنة هو العلامنية الشاملة، واعية كانت أو غري واعية؛ ألننا ندرس 
قام  واملامرسة، وحيث  الواقع  الشاملة عىل مستوى  العلامنية  تسود  الغريب، حيث  املجتمع  ظواهر يف 

)28(  عبدالوهاب املسريي، العلامنية الجزئية العلامنية الشاملة )دار الرشوق، 2002(، ج1، ص6.  
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يف  ضمنا  افرتاضها  األقل  عىل  أو  النظرية،  مستوى  عىل  شاملة  علامنية  رؤية  ببلورة  الباحثني  بعض 
تعريفاهتم«. هذا عني ما قصد إليه طرابييش، من دون أن يكون يف حاجة إىل ما ذهب إليه املسريي، 
من الفصل املنهجي بني اجلزئي والشامل، فطرابييش كان يسلم باملفهوم الشامل ويبحث له عن آليات 
نظًرا  اإلسالم،  يف  ظواهر  يفكك  املسريي  كان  حني  يف  اإلسالم،  يف  وجذور  العرب  واقع  يف  تنزيل 

وممارسًة، من أجل فهمها ومطابقتها مع ما يسود من قول حول العلامنية.

مسألة  يف  وطرابييش  املسريي  بني  والرؤية،  التناول  منهج  يف  اجلوهري  االختالف  لنا  يكشف  ما 
الفصل بني الدين والدنيا أو الزمني والروحي، قراءة الرجلني حديث تأبري النخل الذي قال فيه النبي 
حممد للناس »أنتم أعلم بأمور دنياكم«، فهذا اخلطاب النبوي عند املسريي هو تأكيد التاميز املؤسيس، 
الدنيوية  العلمية  معرفته  مقدار  بحسب  أواًل،  النخل  يؤبر  أن  املرء  بإمكان  الزراعي  القطاع  »ففي 
وبحسب ما يمليه عليه عقله وتقديره للمالبسات؛ متحرًرا يف بعض جوانبه من املطلقات األخالقية 
بإجراءات ذات طابع فني ويف احلاالت كلها، فإن فصل  تتعلق  والدينية«)29(، فاملسألة عند املسريي 
بأية حال، وإنام هي موجودة يف  العلامنية  الدولة »عملية ليست مقصورة عىل املجتمعات  الدين عن 

معظم املجتمعات املركبة«)30(.

النخل خمتلفة جوهرًيا عن رؤية املسريي، فطرابييش يعد  تأبري  لكن رؤية طرابييش حول حديث 
احلديث نًصا تأسيسًيا للعلامنية يف اإلسالم، وهو عنده »أبعد داللة يف التمييز بني أمر الدنيا وأمر اآلخرة 
من القولة املسيحية أعطوا ما هلّل هلّل«، كام سبق أن أرشنا. البعد التأسييس يف حديث تأبري النخل كام يراه 
املسيحي  النص اإلسالمي والنص  الباحث بني  إليها  التي عمد  املقارنة  لنا من خالل  طرابييش يربز 
الذي مل يكتسب شهرته، بحسب طرابييش، إال بعد اكتشاف العلامنية يف أوروبا، وذلك أن أصل القولة 
اإلنجيلية إنام هي حماولة إليقاع املسيح يف مواجهة مع القيرص، ومل تكن منطلق تأسيس الفصل بني 

الديني والدنيوي، كام آلت إليه بعد ذلك، خالًفا للنص اإلسالمي.

املحاور الثاين الذي نستدعيه ملحاورة جورج طرابييش هو برهان غليون الذي يرى أنه »بعكس ما يوحي 
به االعتقاد البسيط الشائع، مل تنجم املامرسة الّسياسية وال بناء الّدولة عن تطبيق معتقدات دينية حمددة، وإنام 
جاءت يف سياق رصاعات تتجاوز مسألة االعتقاد والتبشري«)31(، كام أن تاريخ املسلمني الّسيايس هو تاريخ 
للمجتمعات  الّسياسية والداخلية واخلارجية، بوصفها نشاًطا أصياًل  دنيوي يكون »يف سياق الرصاعات 

)29(  املسريي، العلامنية، ج1، ص 17 18-

)0)(  املسريي، العلامنية، ج1، ص 18

)1)(  برهان غليون ومحمد سليم العوا، النظام السيايس يف اإلسالم  )دمشق: دار الفكر، 2008(، ص 22.



119

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

وممارسة تارخيية متلك عوامل حركتها ومنطقها اخلاص«)32(. هذا هو وجه االختالف مع طرابييش الذي 
يستند إىل التاريخ، ليعمم نتائج قراءته األحداث الواقعة فيه عىل اجلانب الفكري، وبحسب غليون فإن هذا 
اخللط يؤّدى إىل استخالص نتائج مغلوطة؛ ألن »عوامل احلركة التارخيّية االجتامعية ومقّوماهتا ختتلف عن 
عوامل احلركة الفكرّية«)33( ، والناقد الذي ال يدرك الفرق بني هذه العوامل يصوغ »نظرته عامة يف التاريخ؛ 
انطالًقا من مالحظات جزئّية أو ملحات عقلّية بعيدة [من] أن تستوعب املوضوع التارخيي أو حتيط به«)34(. 

بناًء عىل ما تقدم، يدافع غليون يف كتابه )نظام الطائفية: من الدولة إىل القبيلة( عن أطروحة ترى أن 
الطائفية تنتمي إىل جمال السياسة ال جمال الدين، فـ »ال ترتبط الطائفية بوجود مذاهب دينية متعددة يف 
جمتمع من املجتمعات، وال يف وجود مشاعر انتامء قوية تشد األفراد إىل طوائفهم أو عصبياهتم القبلية، 
وال حتى يف وجود تضامن ديني قوي بينهم [...] وليست التعددية الدينية هي املسؤولة عام حصل، ال 
نفسها، وإنام قصور احلركة  الظاهرة  تزال  التي عاشت وما  البلدان  العربية وال يف غريها من  البالد  يف 
الوطنية والقومية، وعدم اكتامل الدولة أو ضعف مفهومها عند النخب والرأي العام مًعا، وانعدام الثقافة 
السياسية«)35(. يف حني إن طرابييش عدها ثابًتا دائاًم يف التاريخ اإلسالمي، لذلك كان موقفه واضًحا يف 

عالقة بحثه بالتاريخ، حني أقر بأن دراسته »لن تفعل شيًئا سوى استحضار ذلك التاريخ املغيب«)36(.

نواصل قراءتنا بحث طرابييش عن العلامنية يف اإلسالم، من خالل حوار افرتايض نقيمه بينه وبني 
طه عبد الرمحن الذي يقدم لنا طرًحا مناقًضا متاًما ما ذهب إليه طرابييش، وذلك أن طه عبد الرمحن 
يرفض وضع اإلنسان بني خيارين ال ثالث هلام، ومها »إما التدبري الديني أو التدبري السيايس«، مثلام 
والسياسة،  الدين  كون  من  نابع  الرفض  وهذا  طرابييش،  بينهم  ومن  العلامنية  أنصار  ذلك  إىل  يدعو 
بحسب طه عبد الرمحن »ليسا ميدانني خمتلفني من ميادين احلياة اإلنسانية، وإنام مها منهجان متناظران 
يف تدبري خمتلف هذه امليادين، عىل مقتىض ارتباط اإلنسان بعاملني اثنني مرئي وغري مرئي«)37(، ويعني 
التناظر عند طه عبد الرمحن أن »كل ما يمكن أن ندبره بواسطة أحدمها يمكن تدبريه باآلخر«، ولذلك 
يميز عبد الرمحن بني الفصل الذي يقول به دعاة العلامنية وما يراه، وهو إذا تعني االختيار بني املنهجني، 

فإن االختيار يتم بحسب الغاية التي يراد الوصول إليها.

)2)(  غليون والعوا، النظام السيايس، ص )).

)))(  برهان غليون، اغتيال العقل: محنة الثقافة العربيّة بني السلفيّة والتبعيّة، ط) )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1990(، ص )).

)))(  غليون، اغتيال العقل، ص )).

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89869 :برهان غليون، »نقد مفهوم الطائفية«، الحوار املتمدن  )(((

)6)(  طرابييش: هرطقات 2، ص 11

)7)(  طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية )بريوت: املركز الثقايف املغاريب، 2002(، ص 182
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ينقل طه عبد الرمحن املناقشة مع العلامنيني إىل مستوى منهجي يرفض بموجبه ما دعا إليه طرابييش 
مارسال غوشيه  مقولة  تبنيه  اخلارجي«، من خالل  الترشيع  اخلروج من حال  بقوة عىل  »العمل  من 
من  وغريه  لطرابييش  خالًفا  الرمحن،  عبد  طه  يقره  ما  عىل  مبني  الرفض  هذا  الدين«.  من  »اخلروج 
العلامنيني مبدًأا للتفاضل بني األديان، فطه يرى أن أديان التوحيد املنزلة ليست يف مرتبة أديان الرشك 
التي اخرتعها البرش، بل تعلو عليها وأنه مثلام يتفاضل التزام السيايس تتفاضل األديان، يف حني يرى 
العلامنيون أن كل األديان تسحريية )من التسحري Enchantement(. كام أن مستند عبد الرمحن يف 
رفض »اخلروج من الدين« يأيت من الطبيعة االجتامعية لإلسالم، وهي طبيعة ال يامري فيها طرابييش 
منطلق  إهناءها، من  يرفض  الرمحن  عبد  فطه  إليها ويف سريورهتا،  احلاجة  نفسه، ولكنهام خيتلفان يف 
احلاجة املتزايدة إىل الدين، يف حني يذهب طرابييش إىل أنه يمكن لإلسالم »يف ظل دولة علامنية تقر 
السيايس  التنظيم  يف  دخل  له  يكون  أن  دون  االجتامعية،  فاعليته  يامرس  أن  املدين  املجتمع  بسؤدد 

للدولة«)38(.

مع  التارخيية  املسيح  واقعة  قراءة  الرمحن يف  املنهجي بني طرابييش وطه عبد  االختالف  يربز هذا 
اليهود، وهي التي أنتجت القول املرجع للفصل بني الدين والسياس، وهي »أعطوا ما لقيرص لقيرص«، 
التأويل،  فعىل الرغم من اشرتاك طرابييش وطه عبد الرمحن يف تفاصيل الواقعة، إال أهنام خيتلفان يف 
فهي عند طرابييش مرجًعا للفصل بني الدين والسياسة، وعند عبد الرمحن »ال فصاًل بني عطاءين أو 
ترصفني كالمها حق جيوز إتيانه، وإنام فصاًل بني تعبدين -بل دينني- ال جيتمعان، أحدمها باطل وجب 

تركه واآلخر حق وجب فعله«)39(.

يف خامتة هذه القراءة يف بحث طرابييش عن العلامنية يف اإلسالم، من خالل احلوار الذي أثرناه بني 
طرابييش وبعض املفكرين العرب واملسلمني الذين بحثوا املوضوع، تطرح أمامنا أسئلة حول خطاب 
طرابييش: كيف يقول طرابييش قوله؟ ما متانة املقاربة التارخيية التي اعتمدها لالستدالل عىل الفصل 
بني الديني والسيايس يف اإلسالم، ومن ثم تأكيد الطابع العلامين يف اإلسالم؟ هل تكفي هذه املقاربة 
املؤسسة  النصوص  موقع  أين  طرابييش؟  إليها  وصل  كالتي  اإلسالم،  ختص  نظرية  بنتيجة  للتسليم 
داخل هذه املقاربة؟ لإلجابة عن هذه األسئلة ومقاربتها، نعيد التذكري بام أكده طرابييش واعتمده يف 
بحثه عن العلامنية يف اإلسالم، من أنه لن يفعل شيًئا يف دراسته سوى استعادة التاريخ املغيب، ليكشف 
بني  العالقات  الذي طبع  الطائفي  الرصاع  العلامنية يف اإلسالم، وعن خطورة  بذور  من خالله عن 
الطوائف اإلسالمية؛ مستنتًجا من خالل هذه املقاربة أن العلامنية مشكلة إسالمية- إسالمية وليست 

إسالمية- مسيحية. 

)8)(  جورج طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص)21

)9)(  طه عبد الرحمن، روح الدين، ص 189
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يبدو حرص طرابييش عىل جعل موضوع بحثه قاباًل للفهم والنقد وواضًحا، من خالل تقويض 
اعتامد  فكان  اإلسالمي،  التاريخ  يف  للفاعلني  النمطية  الصورة  هلا  خضعت  التي  األسطرة   مظاهر 
املقاربة التارخيية ليضع املتلقي خطاب الوحدة يف مستوى من الفهم واالستيعاب لظاهرة اخلالف التي 

وسمت التاريخ اإلسالمي.

إذا كان طرابييش وأنصار املقاربة التارخيية عموًما ينطلقون من عجز عريب إسالمي عن نقد اخلطاب 
التارخيي وغياب السؤال التارخيي، فإنه من املهم تبني حدود هذه املنطلقات وطرح السؤال نفسه عىل 
أصحاهبا، ففي ضوء صعوبة إخضاع املادة التارخيية للتجريب، يطرح سؤال أول عن معقولية االكتفاء 
بنقد الظاهرة من الداخل أو من خارجها، عىل حد سواء. ثم سؤال آخر: هل مارس جورج طرابييش 
نقده املادة التارخيية التي استند إليها يف االجتاهني، أي يف اجتاه إثباهتا أو نفيها، قبل اعتامدها بصورة كلية؟

خطاب  يف  نجد  ال  فنحن  اإلطار،  هذا  يف  موقفه  يسند  برد  طرابييش  نصوص  قراءة  تسعفنا  ال 
طرابييش ما يثبت أنه يسائل املادة التي يعتمدها، بل هو موقن بصحتها وجازم بثبوهتا)40(؛ مغلًقا يف 
الوقت نفسه باب تأويل خمتلف عن تأويله أو قراءته إياها، وقد ثبت عندنا أن هذا الباب ممكن من 
الناحية النظرية؛ ألننا إزاء خطاب، ثم إنه من خالل احلوارات االفرتاضية التي أقمناها بني طرابييش 

وعدد من املفكرين العرب، قدمنا نامذج واقعية هلذا االنفتاح عىل أبواب أخرى للتأويل. 

من أمثلة أبواب التأويل األخرى التي يمكن أن نضيفها هنا، للتدليل عىل ما يثريه هذا احلسم الذي 
جلأ إليه  طرابييش من جدل، قراءة املؤرخ هشام جعيط للفتنة الكربى، وهي قراءة جتعلنا إزاء تأويلني 
رؤيتني  أو  منهجني  بني  والتباعد  االختالف  وجود  البدهي  ومن  واحد،  تارخيي  حلدث  متباعدين 
متناقضتني. لكن املشكل املثار هنا يتمحور حول التعامل مع املادة التارخيية، قراءة وتوظيًفا، فجعيط 
احلياد  بالتزامه  وذلك  املذكور،  احلدث  يف  الفاعلني  من  شخيص  موقف  فيها  ليس  بطريقة  يصوغها 
يف وصفهم: »متكن أبو بكر الذي دعمه عمر بقوة من فرض آرائه ومل يتأخر األنصار املرتددون عن 
السري عىل خطى واحد منهم، ورسعان ما بايع اجلميع أبا بكر؛ حمتذين حذو عمر الذي أثار إعجاهبم 
بكالمه، إنه انقالب مدهش ومثقل جًدا بالعواقب عىل املستقبل، فبعد نقاش هام بليغ ورسيع جرى 
النص ومل يرتدد صاحبه يف تضمني  نقيًضا هلذا  تأسيس اخلالفة«)41(. يف حني نجد خطاب طرابييش 
موقف خاص من الفاعلني، فهو يوجه القراءة نحو النتائج املفرتضة التي أعلنها الباحث يف بدء بحثه، 

)0)(  يعلق طرابييش، يف بعض هوامش كتابه )هرطقات عن الدميقراطية..(، عىل صحة بعض النصوص التاريخية، وبخاصة تلك التي وردت يف كتاب 

)اإلمامة والسياسة( البن قتيبة، بالقول: »لسنا هنا بصدد مناقشة الصحة التاريخية لنص هذه الخطبة، وال لكرثة غريه من صوص املوروث اإلسالمي، ففي 

محصلة الحساب، وعندما مييض التاريخ، فإن النصوص املنسوبة إليه أو املنحولة عليه هي التي تبقى وتكون هي الفاعلة يف الوعي ويف التاريخ الالحق، 

حتى وإن مل تكن مطابقة للتاريخ الفعيل« )ص 26(.

)1)(  هشام جعيط، الفتنة الكربى: جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر )بريوت: دار الطليعة، 1991(، ص ))
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الدبلوماسية، فإن عمر -بام عرف عنه من حّدة  أبو بكر حرص عىل اعتامد لغة  إذ يقول: »لئن يكن 
الطبع أصاًل- [حرص عىل] اللجوء إىل لغة املواجهة«)42(.

نحن نورد هذا التباين يف التعامل مع املادة التارخيية، ألثره الواضح والعميق يف استخالص النتائج 
توصيف  استنتاج  إىل  به  منهج جعيط  أدى  فقد  اإلسالم،  بالسياسة يف  الدين  العلامنية وعالقة  حول 
اخلليفة  سلطة  خالل  من  والسيايس،  الديني  تداخل  حدود  فيه  ويضبط  اإلسالم،  دولة  يف  للسلطة 
الذي هو رأس األمة. »وبام أن هذه األمة سياسية/ دينية، فإن أوصافه ومزاياه تكون سياسية/ دينية، 
وهذا ال يعني أن اخلليفة يمس بالعقيدة أو العبادات التي كانت من نصيب الوحي، فليست سلطته 
سلطة دينية، إال بقدر ما يكون الديني أساس وجود األمة وبقدر ما يكون السيايس مصبوًغا يف أساسه 
بالديني، وباألساس نفسه تعود السلطة يف جوهرها إىل اهلل الذي فوضها إىل نبيه، فال يكون اخلليفة 
سوى خلف له«)43(. أما طرابييش، فقد أكد أنه  »انطالًقا من تلك الفلتة اجلاهلية التي [كانت عليها] 
واقعة السقيفة التأسيسية، لنا أن نفهم ملاذا كان تاريخ اخلالفة الراشدة، التي يرفعها البعض إىل عتبة 
املقدس، تاريخ حرب أو حروب أهلية شديدة القسوة واملرارة مًعا«)))(، وقد سبق لطرابييش أن أشار 

إىل أن اإلسالم األول عرف عالقة متوترة، إىل حد االنفصام بني الدين والسياسة.

خامًسا: مالحظاتنا عىل بحث طرابييش

مل خيل بحث جورج طرابييش عن العلامنية يف اإلسالم من هنات نحاول رصدها، بحسب قراءتنا 
نص الباحث، وأوىل هذه اهلنات هنة منهجية تتمثل يف اإلسقاط املنهجي الذي يعمد إليه طرابييش يف 
تعامله مع النص اإلسالمي، فهو يقرأ هذا النص بآليات متأخرة عنه، فاملسلمون منذ نزول القرآن وإىل 
عرصنا هذا يتعاملون معه عىل أنه نص منزل، ال نًصا برشًيا، وأنه نص صالح لكل زمان ومكان، ال 

نًصا خاًصا بأحوال تارخيية وموضوعية حمددة. 

من باب أوىل بالباحث الرصني والدقيق أن يضع هذا الظن يف احلسبان، ال أن يتجاهله ليستطيع 
معرفة أثره يف تشكل الذهنية العامة للمسلمني وفهمها السياسة والسلطة والفضاء العام، فالباحث 
التي يؤمن هبا، وإنام حماولة تفهم الظاهرة واستخراج أسسها، ثم  إثبات مقوالته  به  هنا ليس منوًطا 
تقديم قراءة هلا يف ظل قناعاته الفكرية واملنهجية، ففي الّسياق اإلسالمي مثاًل ليس القانون »جمّرد أداة 

)2)(  طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص 26

)))(  جعيط، الفتنة الكربى، ص8)

)))(  طرابييش، هرطقات، ص 26
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خلدمة النّاس يف تنظيم حياهتم االجتامعّية، بل عىل العكس هو جزء من الوحي«)45(، ومرّد ذلك إىل 
أّن أساس نظام احلكم يف الّرؤية اإلسالمّية مستمّد من مصدر أعىل من الّدولة ومهيمن عليها. لذلك، 
فإّن صّحة القوانني تكون بموافقتها املبدأ الذي تتخذه اجلامعة، برصف النّظر عن جهة اإلصدار، »فلو 
أجرى أحد األفراد أو أحد صغار العامل ترّصًفا موافًقا للرشيعة خمالًفا ألمر اخلليفة صّح ترصف الفرد 

أو العامل ومل ُيعتّد بام أصدره أمري املؤمنني؛ ألّنه باطل ملخالفته الرّشيعة«)46(. 

هذا ما ذهب إليه أبو حامد الغزايل حني أقّر أّنه »بالبحث عن احلاكم يتبنّي أّن ال حكم إالّ هلل وال 
للعبد وال ملخلوق عىل خملوق، بل كل ذلك حكم اهلل تعاىل ووضعه  للّرسول وال للسّيد وال  حكم 
ال حكم غريه«)47(، ثّم يبنّي: »وأّما استحقاق نفوذ احلكم فليس إاّل ملن له اخللق واألمر، فإّنام النّافذ 
حكم املالك عىل مملوكه وال مالك إالّ اخلالق، فال حكم وال أمر إالّ له. أّما النّبّي صىّل اهلل عليه وسّلم 
والّسلطان والّسيد واألب والّزوج، فإذا أمروا وأوجبوا مل جيب يشء بإجياهبم، بل بإجياب اهلل طاعتهم، 
ولوال ذلك لكان كّل خملوق أوجب عىل غريه شيًئا كان للموجب عليه أن يقّلب عليه اإلجياب، إذ ليس 

أحدمها أوىل من اآلخر، فإذن الواجب طاعة اهلل تعاىل وطاعة من أوجب اهلل تعاىل طاعته«)48(. 

بناء عىل هذه املقدمة النظرية نرى أن طرابييش جانب الصواب مثاًل يف تأويله حديث »تأبري النخل« 
وال  األوائل  املسلمون  إليه  ينظر  مل  حني  يف  اإلسالم،  يف  العلامنية  لبذور  مؤسًسا  نًصا  اعتمده  الذي 
إليه  مثلام ذهب  تقسيم مؤسيس  أنه  والدنيا، وال  الدين  بني  للفصل  دعوة  أنه  بعدهم عىل  من  الذين 
عبد الوهاب املسريي، فلم يؤثر هذا النص وال احلادثة التارخيية التي كانت سبًبا له يف موقع النبي/ 
املرشع، من داخل نظام االجتامع السيايس اإلسالمي وال حتى يف موقع اخللفاء من بعده، وأبرز مثال 
من التجربة التارخيية للخلفاء هو الشعار الذي أعلنه أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمني عنواًنا 

حلروب الردة)49(.

التاريخ اإلسالمي، بني اخلليفة والسلطان، ويذهب إىل  يستند طرابييش إىل ازدواجية السلطة يف 
باسم  حيكم  فاخلليفة  والسلطان،  اخلليفة  ازدواجية  عىل  قام  اإلسالمية  الدولة  تاريخ  »كل  إن  القول 

)(((  Yad ben Achour, Aux fondements de l’orthodoxie sunnite )Paris: Presses universitaires de France, 2008(, p. 22(.

)6)(  جامل الدين عطية، الّنظريّة العامة للرشيعة )القاهرة: 1989(، ص )1.

)7)(  أبو حامد الغزايل، املستصفى من علم األصول، حمزة حافظ )محقًقا( )املدينة املنورة: 2008(، ج1، ص 80

)8)(  الغزايل، املستصفى، ص 8

)9)(  الشعار املقصود هو قولة أيب بكر خالل حروب الردة: والله لو منعوين عناقا كانوا يؤدونها عىل عهد رسول الله صىل الله عليه وسلم لقاتلتهم عىل 

منعها. وقد أخرجها البخاري من حديث أيب هريرة، يف باب قتل من أىب قبول الفرائض.
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ويبدو هذا  اخلليفة«،  فيها  يتدخل  والتي ال  الدولة،  يسري شئون  والسلطان  اهلل،  لرسول  اهلل وخليفة 
االستنتاج خمالًفا الوقائع التارخيية من جهة أنه عمد إىل التعميم املطلق عىل تاريخ الدولة اإلسالمية، 
السلطنات يف  الدولة، وهل يقرصها طرابييش عىل مرحلة ظهور  تبدأ هذه  لنا متى  من دون أن يبني 
الدولة اإلسالمية، مع بداية القرن الرابع للهجرة، وكيف يفرس طرابييش غياب هذه اإلزدواجية يف 

مرحلة اخلالفة الراشدة ويف الدولة األموية، وبداية الدولة العباسية.

نحن نطرح هذه األسئلة الرتباطها الوثيق باستنتاجات طرابييش حول العلامنية، وليس من باب 
املجادلة يف وقائع التاريخ التي ال تسعف طرابييش، كام ذكرنا. لكن أن يعتمد طرابييش معطيات تارخيية 

غري دقيقة لتأكيد انفصال الديني والسيايس يف اإلسالم، فإن األمر يصبح حمل تساؤل وجيه.

ثم إنه إذا جتاوزنا جدل الوقائع التارخيية، وجدنا أن توصيف طرابييش مضمون احلكم، بعد ظهور 
السلطنة، مل يكن توصيًفا دقيًقا، فالسلطان يف تاريخ الدولة اإلسالمية مل جيرؤ عىل اخلروج عىل اخلليفة، 
وقد ظل حمافًظا عىل عالقة، وإن بدت شكلية مع اخلالفة، بل إنه يستمد منها رشعيته، ولعل املحافظة 
نجد ذلك يف  العالقة، ونحن  كثرية عىل هذه  أدلة  اجلمعة، واحد من  منابر  للخليفة، يف  الدعاء  عىل 
كتب األحكام السلطانية وكتب املؤرخني القدامى واملحدثني، عىل حد سواء، من بينهم إيميل تيان يف 
كتابه )املؤسسات الدستورية اإلسالمية( يف جزئيه األول والثاين، إذ اعتمد كثرًيا عىل كتب املؤرخني 
املسلمني، وبخاصة ابن خلدون )ت 808 هـ /1406 م( واملقريزي )ت 845 هـ/ 1442 م( وابن 
األثري )ت 630 هـ/ 1247 م(. األمر الذي جعله خيصص اجلزء األول للدراسة التارخيية ملؤسسة 
اخلالفة، وقساًم مهاًم من اجلزء الثاين الذي بحث فيه مؤسسة السلطنة واخلالفة، ورفض بصورة مطلقة 
ما ذهب إليه باحثون آخرون من أن السلطان كان يمثل السلطة الزمنية يف مقابل السلطة الروحية التي 
الزمني والروحي يف اإلسالم مل يكن مطروًحا أصاًل، ومشرًيا  الفصل بني  أن  ا  جسدها اخلليفة؛ عادًّ
إىل أن وحدة النظام السيايس الذي يمثله اخلليفة ورضورته إلقامة الدين كانت حمل إمجاع لدى عامة 
املاوردي  مثل  احرتاز،  أو  حتفظ  دون  من  املسألة،  بحثوا  الذين  الرشعية  السياسة  وكّتاب  املسلمني 

والفّراء)50(. 

أن اخلليفة كان  إذ عد  أيًضا يف توصيفه نوعية احلكم،  استنتاجات طرابييش  الدقة يف  يربز غياب 
حيكم باسم اهلل والسلطان يسري الدولة، وهو متييز غري دقيق فالرشيعة، فعىل الرغم من كل االنحرافات 
التي شهدها التاريخ اإلسالمي مل تكن حمل خالف، بصفتها مرجعية عليا للسلطة، خالفة كانت أم 
لنا قراءة خمتلفة  الذي يقدم  "حركة عرص بأكمله")51(، كام يقول كلود كوهني  سلطنة؛ ألن ذلك كان 

)(0(  Émile Tyan, "Institutions du droit public musulman", t. II, Sultanat et Califat, Sirey,  paris, 19(6.v.p (9( et s.

)1)(  كلود كوهني، اإلسالم منذ نشوئه إىل ظهور السلطنة العثامنية، حسني جواد قبييس )مرتجاًم( )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2010(، ص120. 
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قراءة يف حدها  إهنا  بعدهم.  مثاًل، ومن جاء  البوهيية  الدولة  تلقب هبا سالطني  التي  ملسألة األلقاب 
األدنى جتعل ما ذهب إليه جورج طرابييش، من أن هذه األلقاب كانت للفصل بني الديني والسيايس، 
مذهًبا موغاًل يف التأويل، وذلك أن كوهني يؤكد أواًل أن هذه االلقاب كانت تطلب من اخلليفة، وهو 
الذي يمنحها لألمراء، وهي "لقب فخري […] يوحي بأنه ركيزة الدولة وصانع جمدها"، بل إن كوهني 
يذهب إىل أن "لقب سلطان تسمية متعجلة ومبترسة، فهي كانت تستخدم يف الكالم الشائع عىل نحو 
جمرد، للداللة عىل عظمة األمري الفعلية يف جانبها السيايس، من دون االلتفات إىل جانبها الديني الذي 

هو اخلليفة يف املقام األول الذي مل يكن لألمري ال مصلحة وال سبب يدعوه للرتفع عليه")52(.

نحن نميل إىل ما ذهب إليه كوهني أمام تأويل طرابييش؛ مستندين يف ذلك إىل ما نقله ابن األثري 
يف كتابه )الكامل يف التاريخ( من رفض أيب احلسن املاوردي، فقيه السياسة الرشعية األول حني كان 
خمالفة  من  ذلك  يف  ملا  بشاهنشاه،  التسمي  البوهيي  الدولة  جلالل  تبيح  فتوى  إصدار  القضاة،  قايض 
للنص اإلسالمي الذي حيرم االتصاف بصفات اهلل، بام أن هذا االسم يف معناه العريب هو ملك امللوك، 

وهي صفة خيتص هبا اهلل  يف العقيدة اإلسالمية. 

من الالفت للنظر حرص طرابييش الشديد عىل إثبات أصالة العلامنية يف الثقافة العربية اإلسالمية، 
من غري داع نظري وال إجرائي، فمثل هذا اإلثبات يف تقديرنا ال يغري  يف األمر شيًئا كثرًيا، وكام يقول 
علامء األصول »ال مشاحة يف االصطالح«، وكنا نرى أنه من األجدى لطرابييش االكتفاء بتتبع عنارص 
املفهوم يف الثقافة اإلسالمية؛ عوًضا عن اللجوء إىل ما شّذ يف داخل هذه الثقافة وإسقاطه عىل موضوع 
البحث، فورود مصطلح العلامنية عند ابن املقفع املرصي، كام أثبت طرابييش، ال يقدم حجة إضافية 
يف املستوى املضموين ألطروحة الباحث، ثم إن عملية اإلثبات هذه أوقعت طرابييش يف مأزق نظري، 
حني أنكر أن يكون مصطلح الدولة  موجوًدا يف القرآن. لقد وردت كلمة »ُدولة« )بضم الدال(، أي 
بمعنى أن ينتقل األمر من يد إىل يد، ومل ترد كلمة دولة يف احلديث النبوي كله)53(، وهذا اإلنكار بدوره 
جيعل حديث طرابييش عن الدولة اإلسالمية موضع تساؤل، فهل هي باملعنى الذي مل جيده طرابييش يف 
القرآن، ومن ثم مل يعد حلديثه عنها معنى، مما قد ينسف كل استنتاجاته أم باملعنى املابعدي، كام تأسست 

يف الفكر السيايس الالحق لإلسالم، وهنا يكون طرابييش قد وقع يف اإلسقاط. 

أكد طرابييش أن العلامنية عنده ليست أيديولوجيا خالصية، غري أنه مل يلتزم هبا االلتزام الذايت، حني 
ناقش موقف اجلابري من العلامنية، فلم يكتف باملناقشة العلمية والفكرية لرأي اجلابري، بل انقلب 

)2)(  كوهني، اإلسالم، ص 9))

https://archive.islamonline.net/?p=6(19 :طرابييش، حوار مع موقع إسالم أونالين  )(((

https://archive.islamonline.net/?p=6319
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إىل مشكك يف مصداقية اجلابري وقيمته العلمية، كأنام صار االعرتاف بالعلامنية، بام هو رشط احلداثة 
العربية عنده، إىل رشط االعرتاف بعلمية فكر ما أو مصداقية باحث أو مفكر. نعتقد أن طرابييش هنا 
خيرج جهده من دائرة الفكر والبحث العلمي إىل دائرة األيديولوجيا، إذ حيول االعرتاف بالعلامنية إىل 

آلية منهجية لتقييم األفكار وهذا يف تقديرنا خلط كبري، وهو ما كان ينبغي لطرابييش أن يقع فيه. 

احلرمني  إمام  اجلويني،  املعايل  أيب  من  بدر  بام  يذكرنا  اجلابري  إزاء  طرابييش  من  املوقف  هذا 
يف  احلكم  أمور  من  أمًرا  الذمي  تولية  بجواز  أقر  الذي  املاوردي  احلسن  أيب  جتاه  )الغياثي(  كتابه  يف 
أن  نرجح  والسياسة.  الفقه  يف  الكتابة  يف  املاوردي  أهلية  يف  اجلويني  شكك  إذ  اإلسالمية،  الدولة 
املستفادة  النتائج  املنهج، حني عّمم  العلامنية يف اإلسالم قام عىل خطأ معريف يف  بحث طرابييش عن 
املجتمعات  هذه  بني  والكّمية  النوعية  الفروق  متجاهاًل  خاّصة؛  سياسية  مجاعات  عىل  الدراسة  من 
واملجتمع الذي تتخذه هذه الدراسات نموذًجا يقاس به، وهو خطأ ناتج عن جعل النموذج الغريب 
»ذاًتا« تدرس من خالهلا »املوضوع« الذي هو الفكر السيايس اإلسالمي، بام جيعل النتائج يف جمملها 
بناًء  التاريخ األورويب اخلاص،  تقفز عىل اخلصوصية أو تضبط دراسة كل موضوع يف داخل حدود 
الدراسات  يف  السائد  »فاالجتاه  سياسية،  قبل  ما  جمتمعات  أهنا  عىل  األخرى  املجتمعات  رؤيتها  عىل 
الغربية للعامل غري األورويب عموًما ظل يقدم املقوالت القديمة [ذاهتا] حتت مسميات جديدة، [فعىل 
الدراسات  من  االنتقال  فإن  الدراسة،  موضوع  الظواهر  مع  التعامل  يف  اخلطاب  تبديل  من  الرغم] 
االسترشاقية إىل الدراسات األنرتوبولوجية، ثم الدراسات السوسيولوجية، مل يكن انتقااًل يف أساس 

الدراسة ومناهجها ومفاهيمها وأهدافها، إىل حّد كبري")54(.

عىل الرغم من أن طرابييش قدم احرتاًزا ضمنًيا عىل هذا املنهج، من خالل طرحه مشكلة الديمقراطية 
التي رأى أهنا "قد تكون هي نفسها حاملة ألمراض جديدة، إذا ما طبقت بطريقة ميكانيكية وأنزلت 
إىل مرسح املجتمع  املعني بمثل اآللية اخلارجية والفوقية التي كانت تنزل هبا اآلهلة إىل خشبة املرسح 
اليوناين")55(، إال أن عّده الربجوازية، التي هي نتاج احلداثة، احلامل االجتامعي للديمقراطية، جيعله 
كمن ينقض غزله بام أنه يقر هو نفسه بأن العامل العريب مل يعرف احلداثة وأن عليه لكي يتطور أن يدخل 
يف احلداثة، وأن تغييب الربجوازية يف العامل العريب هو العائق األبرز أمام انبعاث "عنقاء" الديمقراطية 
واقع  ليدرس  منهجًيا،  الصفر  نقطة  إىل  يعود  بالباحث طرابييش  فكأننا  رمادها عىل حد وصفه،  من 

العرب من خالل "الذات" األوروبية.

القارئ العريب،  التنمية السياسية املعارصة: دراسة نقدية مقارنة يف ضوء املنظور الحضاري اإلسالمي )القاهرة: دار  )))(  محمد عارف نرص، نظريات 

)199(، ص )18 

)))(  طرابييش، هرطقات عن الدميقراطية، ص11



127

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

 خامتة 

طرابييش  جورج  نصوص  عىل  سجلناها  التي  واملؤاخذات  أوردناها  التي  املالحظات  تنقص  ال 
الباحثة عن العلامنية يف اإلسالم، من جهد إلعادة قراءة التاريخ السيايس لإلسالم، بام يسمح بمقاربة 
السؤال السيايس الذي يعد جوهر املشكالت يف االجتامع العريب اإلسالمي املعارص، وهي التي نحسب 

أن الفاعلني يف هذا االجتامع مل حيسنوا بعد تفكيكها. 
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نقد مفهوم الديمقراطية عند جورج طرابييش

غسان عالء الدين

ملخص البحث

 حياول البحث تناول طرابييش مفهوم الديمقراطية أو مقولتها، من خالل قراءة تفكيكية سعى 
أو  معها،  تقطع  أن  والتعينّات من غري  املامرسات  تتعاىل عىل  نظرية  بمقتضاها الجرتاح تصورات 
تستبعدها، وإنام تغنيها وتزيدها ثراًءا، وذلك من خالل تقديم مجلة من التعريفات النظرية التي تغني 

املفهوم، وتؤسس لفهم خمتلف له يأخذ باحلسبان مدلوالته النظرية واستطاالته العملية.

ولذلك نجده يراجع الكتب، ويقرأ األفكار، ويفّكك البنى التي تتصل بالديمقراطية، عالوة عىل 
تناوله مجلة من جتارب البلدان التي سعت لتوطني ذلك املفهوم برصف النظر عن نجاح التجربة أو 

فشلها.

وسيهتم هذا البحث بطريقة اشتغال طرابييش عىل نقد املفهومات واملقوالت التي تتصل بمفهوم 
دائمة  مراجعات  حالة  يف  نفسه  طرابييش  وجد  هنا  ومن  اخلاصة.  عنايته  أواله  الذي  الديمقراطية 
للبدهيات، وتفكيك مستمر هلا، كيال ختطفنا تلك البدهيات وتغلق علينا رتاج عقولنا، يف حني إن من 
واجبنا أن نفّتق تلك البنى من الداخل لنوّلد اسئلة جديدة تؤسس لراهنيتنا احلضارية، وتعّلمنا كيف 

نحيل ماء تراثنا اآلسن إىل ماء رقراق ومتجدد عىل الدوام. 

 هيتم البحث بالوقوف عىل معنى النقد ونقد النقد الذين قصد إليهام طرابييش يف مناقشاته ملفهوم 
الديمقراطية وتعريفاهتا األساسية واستطاالهتا باستيالد مفهومات جديدة تيضء عىل الديمقراطية من 
وجد  الذي  مثاًل  الثورة  كمفهوم  وهلة،  ألول  للقارئ  خييل  وقد  تتامهى،  أو  معها،  تتقاطع  أن  دون 

طرابييش يف أن تعينه يف الواقع ما هو يف احلقيقة إال نفي للديمقراطية ذاهتا، وإيذان بعدم حتققها .

 وعليه فإن نواظم بحثنا تتكئ عىل متابعة نتائج التفكيك عند طرابييش، يف واحدة من االستطاالت 
لتفتيت  الدائم  السعي  وإنام  والقاطعة،  النهائية  األجوبة  تشغله  تكن  مل  الذي  وهو  غريها،  دون  من 
القفز  يتعّذر  أبستمولوجية  عوائق  بمنزلة  وأضحت  املفكرة  الرؤوس  كرست  طاملا  التي  البداهات 
فوقها وجتاوزها. إنه حيرك بنى صلبة ومعنّدة عفى عليها الزمن، لكنها ما برحت تفعل فعلها، ومتارس 

وظائفها ضًدا عىل ما نحتاج  إليه يف جمتمعنا العريب اليوم من حداثة وديمقراطية ومساوة.
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مقدمة

  نقد النقد، َموُضّوَعة مفهومية تعّد حجر الرحى يف كتابات جورج طرابييش ومرشوعه الفكري، 
يفّكك بموجبه البداهات واألسس التي أقام عليها نقاد العقل العريب أفكارهم وطروحاهتم، فشكلوا 
بذلك عقبة أبستمولوجية عوقت مرشوعاهتم الفكرية عن القيام بوظيفتها احلقيقية املتمثلة يف فك إسار 
إىل استخالصات  املفكرين  الذي أفىض هبؤالء  األمر  املقوالت،  املفهومات، وتأّبد من  انغلق من  ما 

زائفة بنيت عىل مقدمات مزعومة وجمتزئة وغري مسوغة.

  فنقد النقد وفق هذا املعنى الذي قصد إليه طرابييش ليس حمض تفنيد لألفكار وهدم هلا، أو نقض 
الفكر  بناء عقالين، وتقديم رؤية فلسفية مغايرة تسهم يف جتديد  إعادة  وجتريح ألصحاهبا، وإنام هو 
العريب وإعادة جتديد ما مل يمت منه بعد، وذلك بالوقوف عىل املسكوت عنه، واملخبوء، والالعقالين 

يف إهاب املرشوعات الفكرية التي قدمها املفكرون العرب لقراءة الواقع العريب اإلسالمي ونقده.

  فالتفكيك الذي يتأّسس عليه مرشوع طرابييش النقدي ال هيدف إىل إزاحة النص املنقود وإحالل 
النقد  النقدية ومساجلتهم كام يفعل  النصوص  نص آخر مكانه، وال هو هيدف إىل حماكمة أصحاب 
التقليدي ، وإنام هو نقد يبدأ بمواجهة البداهات األوىل ومساءلتها، ومعاينة األسس احلاكمة للفكر من 
أجل فحصها، وزحزحة الرؤى واملناهج التي تستخدم يف تأبيدها وصنميتها. فالطرابييش وعىل الرغم 
من املساحة الكبرية التي يأخذها مرشوعه النقدي إال أنه ال يقف عنده  فحسب وإنام يتجاوزه إىل إعادة 
القراءة، واحلفر، والتأسيس كي ُينتج نصوصا جديدة، ختلخل املألوف واملعتاد يف فهم الرتاث، وتنتج 

قراءة مغايرة لتلك التي قدمها نقاد العقل العريب عىل اختالفهم. 

 فطرابييش الذي تتّلمذ عىل مناهج الفلسفة الغربية وأتقن االشتغال عليها، جتىّل نقد النقد لديه وفق 
استطاالت، أو أبعاد أساسية ثالثة:

االستطالة األوىل: تتجّسد يف تناوله بالنقد بعض أعامل املفكرين العرب )من مثل عابد اجلابري 
العريب نقيض ما أظهروه  النقدية للعقل  الذين أخفت مرشوعاهتم  وحسن حنفي( وغريهم، أولئك 
وذهبوا إليه -ويقصد به طرابييش التأسيس األبستمولوجي للفكر الرتاثي الذي كان موضع اشتغاهلم-  
بينام مل يكونوا يف واقع األمر أكثر من أيديولوجيني تسرّتوا خلف قناع من املنزع األبستمولوجي ليس إال. 
فتفكيك بداهاهتم، وزحزحة أنساقهم املعرفية، وترشيح البنى العقلية التي أنتجت خطاباهتم وأّسست 
هلا، كشفت للطرابييش مقدار الالمعقولية التي حفلت هبا نصوصهم، وحجم ما أخفته وحجبته، األمر 
به  بام تيش  املفهومات واستجالء محوالهتا وبواطنها، واستنطاقها  تطور  متابعة  إمكان  الذي حرمهم 

وتدل عليه. 
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 أما االستطالة الثانية التي ترتبط باالستطالة األوىل بصورة أو بأخرى، فتظهر يف استخدام طرابييش 
مناهج التحليل النفيس التي تطال الشخص من دون فكره، واملنقود من دون نقِده، وامُلنتِج قبل منتوِجه، 
يف سعيه لتقديم أجوبة  تسّوغ جلوء امُلفِكر، حني ينتج نصوصه إىل التورية واحلجب واالختفاء؛ بقصد 

أو بغري قصد، بسوء نية أو بحسن نية.

االستطالة الثالثة: ونقصد هبا نقد الطرابييش للمفهومات واملقوالت التي شكلت إطاًرا نظرًيا كان 
بمنزلة مرجعية أساسية للثقافات واحلضارات معظمها منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا،  حتى ولو 
اختلفت تعّيناهتا وجتلياهتا يف املجتمعات بام يتساوق وتعّدد ثقافاهتا، وتنوع أدياهنا ومذاهبها. فطرابييش 
الذي رأى بأم العني احلال التي وصلت إليها األمة العربية من انحطاط وجهل وختلف وأمية ونكوص 
بحداثته  الغرب  يفصلنا عن  الذي  احلضاري  الفوات  أن وقف عىل  وبعد  وانقىض.  نحو زمن مىض 
وتنويره وديمقراطيته، سعى لتناول مجلة من املفهومات التي هنض عليها الغرب، وبنى عىل أساسها 
دوله وبلدانه، ومّكن الفرد فيه حيازة قيم احلق والعدالة واحلرية واملساواة، عالوة عىل الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان، وأعمل فيها أدواته النقدية التي غنمها من الغرب ذاته، فحّلل من خالهلا بنية تلك 
املفهومات، وفككك البداهات التي أسست عليها، ووقف عىل املوانع واملعوقات التي جعلت تبيئتها 
يف وطننا العريب أمًرا متعذًرا. ليعرف يف ما إذا كان يعود ذلك إىل بنية الرتاث العريب املعنّدة التي تعوق 
االستفادة من تلك املفهومات واألفكار وفق رشوط ثقافية جديدة، أم يعود ذلك إىل املفكرين أنفسهم 
الذين مل يتمكنوا -عىل الرغم من حماوالهتم- أن يعيدوا إنتاج تلك املقوالت يف واقعنا العريب بام هييئ 

للفرد يف هذه البلدان أن يشعر ببعض الكرامة املفتقدة.

  والطرابييش إذ يفعل ذلك فهو يمسك بيد قارئه ليقوده يف رحلة بحث واستكشاف طويلة يتلّمس 
معه جّل ما قيل عن الديمقراطية. بل هو يفتح باًبا للفهم واالجتهاد واملقارنة بني املفهومات النظرية 
من ناحية، وبينها وبني التجارب املتصلة هبا من ناحية ثانية. وقد كانت غايته من ذلك أن جيعل قارئه 
جزًءا من النص، من القراءة التفكيكية ذاهتا، ومتماًم هلا، ليرتك له استخالص العرب والنتائج واخلواتيم 
كام كان يفعل سقراط مع تالميذه حني كان يتدّرج معهم يف األسئلة واحلوارات، ويكشف التناقضات 
التي وقعوا فيها عرب طرح مزيد من األسئلة املتعلقة باملوضوع ليجد امُلحاِور نفسه يقع يف الفخ املعريف 
حول  يعرفه  كان  ما  أن  )امُلحاوُر(  ليكتشف  وطواعية  برىض  إليه  فيدخله  إليه،  سقراط  يقوده  الذي 

املوضوع مل يكن إال ومًها ال يساوي احلقيقة البتة. 
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 أواًل: ملاذا النقد؟

  يكاد النقد عند طرابييش يكون املنهج الذي رافقه طوال حياته بدًءا من مراهقته، عندما كان تلميًذا 
يف املرحلة اإلعدادية يف مسقط رأسه حلب، وصواًل إىل املحطة األخرية يف مشوار حياته عند وفاته يف 
24 آذار/ مارس 2016 يف )فرنسا( البلد الذي تتّلمذ عىل أهم فالسفته ومفكريه، وتطورت فيه أدواته 
البحثية واملعرفية، فكانت له بمنزلة اإلطار املعريف الذي حكم اشتغاالته الفكرية وطروحاته الفلسفية 
العريب، وتناوله  تالًيا من فهم مناهجه والعمل بمقتضاها بام ساعده الحًقا يف قراءته للرتاث  ومّكنه 
ملشكالته ومهومه، عالوة عىل اهتاممه بالوقوف عىل املجاالت التي امتدت إليها تلك املشكالت وقد 

تعينّت يف الواقع عىل هذا النحو أو ذاك. 

وتشذيب  وتعريتها،  املفهومات  لنحت  تستخدم  التي  األدوات  من  مجلة  املعنى،  هبذا  فالنقد    
واأللق.  باحليوية  يضج  رائع  فني  متثال  إىل  )النحات(  الناقد  أحاهلا  صامء  حجارة  وكأهنا  حوافها، 
وهذه احلجارة الصامء التي اشتغل عليها طرابييش بمهارة ردًحا طوياًل من الزمن، هي املفهومات و 
النصوص واملصطلحات التي أبدعها أصحاهبا يف سياقات حياتية متنوعة، وعرّبوا فيها عن أفكارهم 
ووجهات نظرهم حول ما يدور يف جمتمعهم وعاملهم من مشكالت جيب التفكري هبا والعمل عىل حلها 

وفك مغاليقها. 

واملفهومات  واألشخاص  اَلعامَل  لقراءة  املفكر  أو  الفيلسوف  إليه  يلجأ  منهج  أو  طريقة،  فالنقد    
والطروحات، قراءة تقطع مع املعتاد والنمطي، وتنفتح عىل الفريد وغري املألوف، لتنظر إىل األشياء 
لتأسيس  ال  السؤال،  بداهات  خلخلة  إىل  طرابييش  عمد  لقد  سابًقا.  منها  ُينظر  يكن  مل  زوايا  من 
بداهات أخرى وإنام الجرتاح رؤى، وتقديم حلول، وخلق طرائق جديدة ومغايرة،  »فحني وضع 
فوكو حمارضته يف النقد يف عام )1971( مل يكن يسأل عن ما هو النقد فحسب، بل يسعى لفهم نوع 
السؤال الذي ينشئه النقد، عارًضا بعض الطرق التجريبية لتطويق نشاطه«)1( وهذا يعني أن النقد هو 
روح الناقد، وحسه الداخيل اللذان يلهامنه أن يتعّرف إىل االسرتاتيجيات التفكيكية وآليات اشتغاهلا، 
التفكيك عرب السؤال الذي يبديه النقد ذاته الذي يّتصل بجملة من الطرائق والوسائل واملناهج التي 
ويتفارق  يتاميز  فهو  البتة،  بعضه  يشبه  النقد ال  إن  أي  النقد.  السؤال وليس  الضوء عىل طبيعة  تلقي 
يواجه  لنقدها. وهو عىل هذه احلال، ألنه حاملا  ثم  يعاجلها ويتصدى  من  التي  القضايا  بنية  بحسب 
منقوده يتغرّي وينثني، يتمّدد ويستطيل، بحيث ال يعود هو ذاته، ولكنه مع ذلك ُينتج ما مل يكن معروًفا 
قبل النقد. وهنا عىل الضبط تكمن أمهية النقد وِجّدته إذ لن »يكون شيًئا واحًدا، ولن نكون قادرين 

)1(  جودت بتلر، ))ما النقد: عن فضيلة النقد عند فوكو((، فاطمة الشمالن )مرتجم(، موقع فضاء تافوكت لإلبداع، 28 أيلول/ سبتمرب 2017. ص 1
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توّضحها  فمقدماته  وظيفته«)2(.  عرب  خالهلا،  من  ُيعرف  التي  املتعددة  األمور  عن  بعيًدا  تعريفه  عىل 
النتائج إن هي إال حصيلة عقل منتج فاعل  نتائجه، ونتائجه تتّحّدد بمقدماته، وجدل املقدمات مع 
يتجاوز زمانه ومكانه، عىل الرغم من أنه ابن الزمان واملكان، ابن احلداثة التي أنتجته، يف الوقت ذاته 
الذي كانت »إحدى أكثر جتلياته فاعلية«)3(،  وهو يقفل بوابة الزمان واملكان اللذين أنتجاه، ليخرج 
تصنيفات  جمال إلقامة  »هناك  يعود  وعندها ال  أهوائه وهوامه،  من  فيتحرر  الطلق  اهلواء  إىل  ثم  من 
عقل  النهاية  يف  يوجد  فال  وتداخلها،  اختالطها  يف  األشياء  ترى  بل  والعصور،  للعقول  حاسمة 
إسالمي أو رشقي أو غريب، بل هناك نصوص وخطابات أو قوى ومؤسسات أو أبنية وتشكيالت. 
فيها  أما األعيان فال يوجد  افرتاضات جمردة ال توجد إال يف األذهان،  العقول هي  إن   : بكالم آخر 
سوى خطابات ال تنفّك تتوالد وتتكاثر«، فالعقل الذي أسس للنقد، واشتغل عىل التفكيك، وسعى 
الذي حتّرر من رشوط نشأته األوىل، ال  الطرابييش  العقل  الجرتاح حلول جلملة من املشكالت هو 
ليقطع معها ويتناساها، وإنام ليعود إليها مفكًكا وشارًحا وحملاًل، وقد آلت إليه مفاتيح النقد والتفكيك 
التي  الثقافات  القراءة ومتحيص النصوص، والوقوف عىل  بعد صرب وعناء وتدّرب، وباع طويل يف 
أنتجتها ، واالبتعاد عن التجريدات والرتكيبات مجيًعا، والعودة إىل األشياء نفسها، وكأن التفكيك لن 
يؤدي أغراضه ووظائفه ما مل يّتجه إىل األشياء ذاهتا، خيلخل بناها، ويكرس بداهاهتا، ويقرأ العقالنيتها، 

ويامرس نوًعا من الغوص فيها إلظهار ما كان خمبوًءا وغامًضا . 

 إن ملرشوع النقد عند طرابييش مستويات متعددة ومتفاوتة يتالءم كل منها مع الوظيفة التي يضطلع 
هبا، فمن جهة أوىل هو نقد للعقل ذاته، الذي يكون هنا بمنزلة النص املنقود، حتى ولو كان هو ذاته 
منتًجا للنصوص ومبدًعا هلا، ألنه من غري نقد األساس املنتج للرؤى واملفهومات والنصوص، سيؤّبد 
العقل، ويقّدس، و يتحّول إذ ذاك إىل صنم جامد تعوزه احلياة واحليوية، ومن جهة ثانية هو نقد للنقد 
الذي ينتجه العقل الذي هو بمعنى ما من صنف النقد ذاته، ألن األخري يتأّسس عىل األول، وينبني 
عليه ليتجاوزه تالًيا إىل إنتاج رشوط وسياقات معرفية جديدة يف إطار »بنية جدالية قد تكون بذاهتا منبع 
احليوية، تدب كالنسغ الدافق يف عروق النص، ولكن نظًرا إىل الطبيعة شبه النبضية ملثل هذه احليوية، 
املتعنّي إيقاعها بمداورة الفكرة الواحدة، أخًذا، ورًدا عىل رد، فإن البنية اجلدالية حتّدد سقًفا«))( فالنقد 

قد يتعّثر ويتقهقر، ُويبطِئ حراكه، إذ يصطدم بمنقود صلد، قار ربام يكون املفهوم ذاته.

يزدهر  وتسّيدها،  انتشارها  وطرائق  عملها،  وآليات  وبناها  الثقافة  مع  بالتوازي  يشتغل  فالنقد    
بتقّدمها، وينحرس برتاجعها، ألن لكل ثقافة عقاًل خيتص هبا ويشتغل عليها، يفكك بداهاهتا، ويغني 

)2( -جودت بتلر، ما النقد، ص 2

))( عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة؛ من البنيوية إىل التفكيك، عامل املعرفة الكويتية، عدد227، ) 1997( ص)16

))(  جورج طرابييش، هرطقات )2(، عن العلامنية كإشكالية إسالمية – إسالمية، ط1، )بريوت : دار الساقي، 2008( ص61
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وتأسيس  تأصيلها  عىل  وتعمل  هبا،  ُتفِكُر  التي  العقول  باختالف  الثقافة  ختتلف  وعليه  مفهوماهتا. 
اشتغاله  ُيقيِّد  وال  بنفسه،  مقدماته  يضع  عقل  ثقافة  هي  األوروبية  »فالثقافة  أنساقها.  وبناء  مقدماته 
العرص  منذ هناية  أقامه  الذي  الفصل  العقل  اشتغال هذا  يمّيز  ما  أول  يكون  بأي معطى سابق، وقد 
الوسيط بني السياسة والدين، أو بالتعبري الالهويت الذي كان دارًجا آنئذ الفصل بني السلطتني الزمنية 

والروحية، واحلال أن اجلمع بني هاتني السلطتني كان وال يزال عالمة فارقة جلميع االنظمة«)5(

املفهومات  نمو  من  حيّد  الذي  األبستمولوجي  املعوق  أن  إىل  يشري  النص  هبذا  طرابييش  وكأن    
ويعوق حركيتها، ويتمّثل يف اجلمع بني السلطتني الزمنية والروحية، واالعتقاد بأن الديمقراطية يمكن 
البتة، ألن اختالط  توطينها يف ظل وضع كهذا. عىل الرغم من أن مفكرنا جيزم بأن ذلك غري ممكن 
الزمني بالالزمني، واملدنس باملقدس، واألريض بالساموي حيرم اإلنسان من إمكان إنتاج مفهومات 
وهييئ  إهابه،  يف  عقله  ويُعِمل  ظهرانيه  بني  يعيش  الذي  الواقع  عامل  ختص  وتصورات،  ومقوالت 
النتشار اإليديولوجيا، وتُتوج اليوتوبيا مِلكة يف رؤوس البرش، ليغيب الواقع بأبعاده كلها، أو يغّيب، 
ليأيت الحقّا دور التفكيك والرجرجة وزحزحة البداهات، ومتزيق احلجب، واستيالد املفهومات من 
اجلدة  بعض  يف  عنها  ختتلف  ولكنها  األخرية  مع  تتشابه  أجنة  أمهاهتا،  من  األجنة  تتوالد  كام  بعضها 
والفرادة. فالتفكيك هاهنا إن هو إال »تعرية آلليات الفكر الذي وّلد النظريات املختلفة والتشكيالت 
اإليديولوجية املتنوعة والرتكيبة اخليالية واألنظمة اإليامنية واملعرفية، وكل ذلك من أجل نزع البداهة 
الواقع،  بقراءة  طرابييش  يبدأ  النحو  هذا  عىل   )6(« نسبيتها  وبالتايل  وتارخييتها،  نشئتها  وتبيان  عنها 
وتفكيك بناه، وخلخلة املوروث الذي جرى تأبيده، ليسنى له قراءة الالمقروء ، والتفكري بالالمفكر 
به، فعسى لنقده أن يفتح كوة يف جدار املعتاد واملألوف، ويدفع نحو اجرتاح حلول مبدعة ملشكالت 
يعانيها الفكر العريب الذي ختّلف، ووهن، وتبّلد ألنه ما زال حييا، منذ زمن طويل يف نفق مظلم ومل يسع 

للخروج منه إىل حيث الضوء والنور، ضوء احلداثة، ونور احلرية، وروح املساواة .

الذي سلكه  الطريق  تابع  التفكيك، ووفق أي مستوى، وهل    فبأي معنى استخدم طرابييش 
يفتح  أن  استطاع  هل  ثم  مناهجهم؟  وتلّقف  أيدهيم،  عىل  تتّلمذ  الذين  الغربية  الثقافة  يف  أقرانه 
مسارب جديدة تعّرف بموجبها إىل مفهومات بِكر مل تكن يد النقد قد طالتها؟ أم إنه كان يشتغل 
شغلته  ملاذا  ثم  ؟  والنقاد  املثقفني  بني  وشائعة  متداولة  نقدية  ومصطلحات  مفهومات  إطار  يف 
فك  عىل  وعمل  ارتداداهتا،  عىل  ووقف  كتاباته  يف  فعرضها  غريها،  دون  من  املفهومات  بعض 
استشكاالهتا، ال سيام بعد أن تعينّت يف الواقع، ولبست أشكااًل وصوًرا جديدة، كام هو احلال مع 
تناولته  التي  الكتابات  ناقًدا له، ومفكًكا جلملة من  الديمقراطية مثاًل الذي بات طرابييش  مفهوم 

))( جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية،ط1، )بريوت: دار الطليعة، 1998( ص 107.

)6(  محمد أركون، الفكر اإلسالمي؛ قراءة علمية، هاشم صالح )مرتجم(، ط2، )بريوت: مركز اإلمناء القومي، 1996( ص10
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من مفكري الغرب وفالسفته. لقد فعل ذلك، يف ظننا، نتيجة لرؤيته أن تلك املامرسات النقدية، 
ربام تشّجع املفكرين والباحثني العرب، عىل إبداع طرائق جديدة يف النقد واملامرسة النقدية حترك 
واملنيس،  عنه  امُلغفل  عن  الرتاب  يزحيوا  علهم  وعقوهلم،  أفكارهم  زناد  وتقدح  الراكدة،  مياههم 
يف  الرغبة  الختفاء  نتيجة  أخرى  جهة  من  وربام  جهة،  من  والرؤى  املناهج  غياب  من  بسبب  ربام 
االشتغال عىل مفهومات صادمة، وغري متداولة أو مضاءة، يف واقع عريب تعّود عىل الثابت والقار، 
تعّزز حضور  التي  التجارب  إقصاء مجلة  بله  إىل تاليش  أدى  الذي  األمر  والتبعية،  اخلنوع  وألف 
الديمقراطية، وانسحاقها، من ثم، حتت وطأة استبداد مزدوج، قطبه األول مثقف خانع رعديد، 

مغلوب عىل أمره، وقطبه الثاين سلطان جائر، مستبد ال يعرف قلبه الرمحة.

  وعليه قد ال نكاد نجد مفكًرا عربًيا واحًدا ظهرت لديه نزعة النقد املبكر، كام هو حال طرابييش، 
الفلسفة،  صعيد  عىل  العميق  بحضوره  ُتوِجت  التي  عمره  رحلة  هناية  يف  بوضوح  عنها  عرّب  الذي 
واألدب، والتحليل النفيس، والرتمجة، إىل ما هنالك من مناحي الفكر واملعرفة. فمفكرنا يرسم -عىل 
تشكلت  التي  والفلسفية  الثقافية  االرتشاحات  من  جًدا  واسًعا  املختلفة- حقاًل  مدار حمطات عمره 
نقًدا  عليها  واشتغل  مبدعيها،  نصوص  وقرأ  طرابييش،  منها  هنل  التي  الثقافات  بني  التالقح  بفعل 
وتفكيًكا، فكان النقد عنده أشبه بمسافر يتنّقل من حمطة إىل أخرى ال ليتّزود بفيض من املعرفة والعلم 
والفلسفة فحسب، وال ليسرتيح بعد طول عناء أو تعب، ولكن لكي يتأّمل أفكاره ويراجع مناهجه 

ويعيد بناء تصوراته، لكي يتسنى له متابعة مشواره ورحلته. 

  وعليه، فمن غري الوقوف عىل املحطات الفكرية التي اسرتاح إليها طرابييش، لن يتسنى لنا أن نفهم 
اآلليات التي اشتغل عليها مفكرنا، والطرائق التي سلك بموجبها، يف إهاب تأّثره بالثقافة الغربية التي 
أعادت إىل اإلنسان دوره الفاعل ضًدا عىل الالهوت الذي غّيبه سابًقا ورمى به يف وهاد االستالب 
والتبعية، فأّسس بذلك حلداثة تزيح كل يشء ملصلحة عقل تنويري مّتقد. ففي املقال الذي كتبه قبيل 
وفاته وعنوانه »ست حمطات يف حيايت«)7( يعرض طرابييش، ما يبنّي بجالء أن لوثة النقد قد مسته وهو 

)7( املحطة األوىل: حينام كان الكاهن يرشح فيها للتالميذ -وكان مفكرنا واحًدا منهم- عن عذاب النار واآلخرة التي يتعرّض إليها اإلنسان الذي ميوت 

يف حال الخطيئة. يقول طرابييش بينه وبني نفسه بعد استامعه إىل درس الكاهن: »ال، إن الله الذي حدثني عنه الكاهن ال ميكن أن يكون ظاملًا إىل هذا 

الحد. ومن ذلك اليوم كففت عن أن أكون مسيحيًا«. فأن يقّرر صبي يف عمر طرابييش آنئذ أن يكف عن أن يكون مسيحيًا، فهذا بحد ذاته ميثل جرأة 

نادرة بني أقرانه، كام يشري إىل حس نقدي مبكر بدأ يطرح بذوره يف عقل مفكرنا ووجدانه. جورج طرابييش، ست محطات يف حيايت، الخميس )2 آذار/ 

مارس 2016م، ص 1

املحطة الثانية : عندما كان التلميذ )طرابييش( يحرُض درًسا يف الرتبية الدينية مع زمالئه املسلمني يف الصف ذاته، فيجد أن األستاذ قد كتب عىل السبورة، 

إن من ليس مسلاًم فهو عدو لإلسالم، فيكون لتلك الجملة وقع قوي يف مشاعر عقل املراهق »جورج« ومشاعره، ليعرّب عن رد فعله بالقول: »ابتداء من 

تلك اللحظة وعيت أن مهمة كبرية ما زالت تنتظرنا يف مجتمعاتنا، وأن القضية ليست قضية تغيري سياسة وال وزارة، بل هي أواًل ورمبا أخريًا قضية تغيري 

عىل مستوى العقليات« هذه الكلمة )العقليات( ستتكّرر كثريًا يف كتابات طرابييش وسيقوم بإشباعها بحثًا ومتحيًصا، ويعيد االشتغال عليها -يف سياق منهجه 

التفكييك- ليقرأ ما تقوله الكلمة وما تبطنه وتخفيه .ست محطات يف حيايت، ص2
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يف سنوات مراهقته األوىل ومل تفارقه حتى مماته. لقد أضحى النقد بالنسبة إليه دينًا وديدًنا ضًدا عىل ما 
درج يف ثقافتنا العربية حتت مسمى االنتقاد والنقض. 

 ثانًيا: النقد بني الديمقراطية والدكتاتورية 

   إن نقد املفهوم أو املصطلح الذي يتناوله الناقد من أكثر أنواع النقد صعوبة وتعذًرا عىل اإلطالق، 
ألن الناقد يف هذه احلالة يتعامل مع ما هو جمرد ومتعال ومثايل ومستشكل، فاملفهوم هبذا املعنى مثقل 
وتفكيك  واستنطاق مكنوناهتا،  عليها،  الوقوف  الناقد  قد يصعب عىل  بحموالت ودالالت ومعان 
بناها مامل يكن بارًعا يف استخدام األدوات واملناهج كي يتسنى له أن يستبطن ما يقوله املفهوم، بل لنقل 

املحطة الثالثة: يقول طرابييش عنها: »لها عميق األثر يف نفيس ويف وعي، إذا كانت سببًا يف تحويل إىل كاتب ألين شعرت أن الكتابة هي الطريقة الوحيدة 

التي مبستطاعي أن أسلكها ليك أغرّي العقلية يف املجتمع«  وهو بعد أن يروي هذه »الحادثة« يخلص إىل القول: »إن القضية ليست قضية مسلمني وغري 

مسلمني، مسيحيني وغري مسيحيني من حيث الوعي االجتامعي، حتى ولو كانوا ينتمون إىل ايديولوجيا واحدة، فالقضية أعمق من ذلك بكثري، قضية بُنى 

عقلية يف املقام األول«.  وطرابييش ال يتوقف هنا عند حدود رؤية أن كل يشء يعود إىل العقلية، وإمنا يحاول أن يرّشح بنية املخ البرشي ليقف عىل آلية 

عمله، والطبقات الداخلية التي ينقسم إليها، فالبرش يتفقون يف تكوينهم البيولوجي ولكنهم يتباينون يف سلوكاتهم وأفعالهم تلك التي تتساوق وبناهم 

العقلية. يقول »منذ ذلك اليوم ترسخ لدي االقتناع أكرث من أي يوم سبق بوجوب النضال بواسطة الكلمة من أجل تغيري العقليات، تغيري البنية الداخلية 

للعقل، وليس فقط البنية السياسية واأليديولوجية« وهذا الوعي املبكر الذي تفتّح عند طرابييش دفع به إىل استخدام كلامت »العقلية« والبنى الداخلية 

»للعقل« التي ستضحي مبنزلة املفهومات الناظمة لحياته الفكرية التي سيعيشها يف الغرب ويفكر مبقتضاها .ست محطات يف حيايت، ص)

املحطة الرابعة: حني كان مفكرنا يف شبابه يفتّت الخبز ما إن يجلس إىل املائدة مع زوجته وابنتيه، األمر الذي كان يسبب له حرًجا كبريًا بوجود الضيوف، 

ولكنه عندما قرأ مرة مقااًل يتحدث عن تلك الظاهرة النفسية التي ترى يف ذلك الفعل عرًضا عصابيًا كناية عن متزيق الإرادي وال شعوري لألب، قال: »منذ 

أن قرأت ذلك املقال انفتحت عىل التحليل النفيس، وعكفت عىل قراءة فرويد ثم رشعت أترجم له«. وقد كان لطرابييش يف ما بعد حضورا الفتًا وقويًا يف 

تفكيك الشخصيات الفكرية العربية وقراءتها يك يقف عىل العوامل النفسية والالشعورية التي دفعت بهم إىل إنتاج ما أنتجوه من إبداعات فكرية يف ضوء 

متِكنه من منهج التحليل النفيس الذي أسسه فرويد وتابعه تالميذه من بعده. ست محارضات يف حيايت، ص )

املحطة الخامسة: وتشري إىل عالقة طرابييش، باملفكر »محمد عابد الجابري »والتي ستؤسس ملشوار طويل من البحث والقراءة والتقيص والنقد، لكتابات 

واحد من أهم الدراسني للعقل العريب ونقاده، ففي لحظة قراءته األوىل لكتاب الجابري » تكوين العقل العريب »للحكم عليه إن كان يصلح للنرش أم ال. 

يقول: »هذا الكتاب ليس فقط يثقف بل يغرّي، فمن يقرأه ال يعود بعد أن يقرأه كام كان قبل أن يقرأه« . غري أن مفكرنا، وبعد أن يدقّق النظر الحًقا يف 

كتابات الجابري، وينظُر إليها بعني النقد واملراجعة والتدقيق، يخفت بريق الكتاب، وتتضاءل قيمته املعرفية، ويصاب بخيبة أمل مام قاله يف مدح الكتاب 

سابًقا. ويف هذا يقول: »منذ ذلك اليوم مل أعد أوجه لومي إىل الجابري بل إىل نفيس، ألين حكمت عىل كتاب يف موضوع مل أكن أملك مفاتيحه املعرفية، 

وأقسمت بيني وبني نفيس أين بعد اآلن لن أقول شيئًا، أو أصدر حكاًم بدون أن أكون مستوئًقا من كل املعلومات بصدده، وهكذا أخذت قراري بإعادة 

تربية نفيس، وإعادة تثقيف نفيس«.  إن هذه املحطة تدل عىل أن النقد أضحى عند طرابييش ينرصف يف قناة أخرى، ويتّجه يف مرسب جديد ينتهي إىل 

الذات ليبدأ منها من جديد. ألن ما قد تحُكم به الذات -يف لحظة ما وتحت تأثري اعتقاد معني، أو ترّسع يف الحكم عليه من غري تبنّي ودراية- رمبا ال يكون 

غري وهم رمبا تكشفه الذات الناقدة حني تفحص البداهات التي كانت تستند إليها يف حكمها األول. ست محطات يف حيايت، ص)

املحطة السادسة: يسميها طرابييش محطة األمل السوري التي يكتب فيها مقالني وحيدين. حمل األول عنوان »تاريخ صغري عىل هامش التاريخ الكبري« 

وقد وصف نفسه يف خامتة ذلك املقال بالقول »أنا ابن الخيبة بالثورة اإليرانية اآلفلة أكرث مني ابن األمل بثورات الربيع العريب الشارقة التي قلت يف نهاية 

املقال إنني إذا كنت أمتنى من يشء فهو أن يكون توجيس يف غري محله، وأن يكون مآل هذه الثورات العربية غري مآل الثورة اإليرانية التي صادرتها القوى 

الناشطة تحت لواء األيديولوجيا الدينية، وأن تكون فرحتي بذلك الربيع هي الرفيق الدائم ملا تبقى يل من العمر«.  وطرابييش الذي كان متفائاًل، وفق ما 

يعلن رصاحة، عندما قامت الثورة اإليرانية عىل الشاه، وسعت إلرساء مبادئ جديدة تيش بالكرامة والحرية واملساواة للمواطن اإليراين، فارقه ذلك التفائل، 

وغادره األمل، ألن القوى األيديولوجية الدينية أجهضت مكاسب الثورة وأطاحت ما قامت من أجله. ست محطات يف حيايت، ص6 



139

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

ما ال يقوله، وما ال حييل عليه، وفق عمليات ذهنية مبدعة تعمل بإحكام عىل زحزحة املفهوم ونقله 
من مستوى معريف إىل مستوى آخر، ألن من شأن اإلزاحة واخللخلة أن يوّلد املفهوم مفهومات جديدة 

تتصل باملفهوم األصل وال تقطع معه، حتايثه من غري أن تتوّحد به أو تطابقه.

  وعليه، فكل نقد مفهومي حيتاج يف حلظة بدئه األوىل، أو تأسيسه النظري إىل أرضية ثقافية يبدأ 
منها ويبني عليها، أو بمعنى آخر حيتاج إىل رافعة معرفية تنهض به، وتعيل من شأن محوالته، وحتّدد 
الطرائق التي يتعنّي هبا ذلك املفهوم يف الواقع، وفق رهانات معارصة تشّكل أفهام البرش ورؤاهم بام 
يسهم يف معرفتهم لواقعهم وحلياهتم بصورة أفضل وأكثر مردودية. فالواقع يغني املفهوم بقدر ما يغني 
نفسه، ويتطّور وينضج يف الوقت الذي هييئ للمفهوم ذاته إمكان النضج والتطور، إذ ُيدِخله يف »لعبة 
اللغة، ويف حركات ونظرات وأعامل ناجتة من مسافة مولدة لالختالف، بفعل نشاط يمكن أن يكون 

نقًدا كلام بّرر معنى جديًدا قادًرا عىل تغيري أو تعديل منطوق نص أو معنى أو عالقات ما«)8(            

التي  العلن معان جديدة، ودالالت مغايرة لتلك  النقد وفكك املفهوم، برزت إىل   فكلام اشتغل 
الواقع وتنشيطه،  تثوير  التعديل هي  أو  )التغيري(  إليها، ووظيفة هذا  املفهوم قد يومئ  أن  كان يظهر 
وكأن ثمة رصاًعا ال هيدأ، بني محوالت املفهوم وجّدة الواقع. عىل الرغم من أنه يف املجتمعات احلديثة 
ال يوجد نظرية وممارسة كام يرى فوكو: »ألن املامرسة مبنية عىل املعرفة والتفكري، وعىل أدوات علمية 
ونظرية. لذلك نراه يتحدث عام أسامه » صندوق األدوات »لتعبئة الوسائل املناسبة واملتنوعة خللخلة 
مجلة من اخلطابات املهيمنة التي انتجتها فرتة تارخيية ما، وكل خطاب مسنود إىل سلطة يّدعي حيازة 
احلقيقة، ويعمل عىل فرض معايريها ونرشه«)9(، عىل أن يبقى الناقد بعيًدا من لعبة التامهي مع نقده، 
والدخول فيه وأدجلته، األمر الذي يساهم يف حتّوله إىل معتقد، وهنا متاًما تكمن مسالب النقد وخماطره 
»فال معتقد يستحق أن نخرج منه لكي ندخل يف غريه، وال هوية تستحق أن نخرج عىل سواها لكي 

ننخرط فيها«.)10( 

  يف هذا املنحى يمكن أن نقرأ كتابات طرابييش بعامة، وكتابه )يف ثقافة الديمقراطية( عىل وجه 
اخلصوص، إذ يعّد ِسفًرا معرفًيا مهاًم -عىل الرغم من أن عدد صفحاته ال يتجاوز 175 صفحة من 
القطع املتوسط- يكّثف فيه مفكرنا أفكاره، ويناقش مجلة من عناوين الكتب التي صدرت يف الغرب 
العريب فرصة  للقارئ  يفسح  تفاصيلها، ويعرض هلا كي  فيناقش حمتوياته، ويقرأ   ، الديمقراطية  عن 
االطالع عىل طريقة تفكري الغرب بمسائل ما زال امُلِفكر العريب -عىل اختالف املدارس الفكرية التي 

)8( محمد نور الدين أفاية، يف النقد الفلسفي املعارص؛ مصادره الغربية وتجلياته العربية، ط1، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، )201( ص11

)9( محمد نور الدين أفاية، ص)8 

)10(  عيل حرب، املمنوع واملمتنع، نقد الذات املفكرة، ط1، )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، )199( ص 6)1
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ُض  ينتمي إليها- يقف عىل ختومها، ويتهيب من اقتحام جلجها، وسرب أغوارها. ولذلك نرى مفكرنا حُيرِّ
االنتلجنسيا العربية عىل ممارسة النقد بحدوده القصوى، وامتالك مفاتيحه وأدواته، ومعرفة رشوط 
ممارسته، ألن هذا الفعل »ينطوي عىل وعد بالتحرر، وليس من يفرح بالتحرر كمن ذاق العبودية«)11(، 
املنقود  النقد أفكار  إذا طال  إليه طرابييش مبتغاه وهدفه، يف ما  التحّرر الذي يقصد  ولكن هل حيّقق 
ونصوصه وخطاباته وحدها، من غري أن يداور مكانه، وينقلب عىل أعقابه كي ينقد النقد ذاته؟ سؤال 
ستتكّشف اإلجابة عنه يف إطار تناول مفكرنا ملفهوم الديمقراطية ونقده ألعراضه وجتلياته واستطاالته 

من دون نقد املفهوم ذاته املثقل بالدالالت واملعاين اإلجيابية.

  يف الواقع، ربام ال نجد فارًقا كبرًيا بني مفهوم النقد عند طرابييش وفلسفته، فهام يكادان يتطابقا، إن 
مل يكونا متطابقني بالفعل، ألن »الفلسفة هي التفكري بالعقل يف العقل، من حيث إن العقل هو املعطى 
األول واملطلق، ومع هذا اإلعالن للسؤدد الذايت للعقل كفت الفلسفة عن أن تكون خادمة لالهوت 
لتعمل يف إمرة العقل وحده وحتت سيادته«.)12( فال نقد من غري أن يتحّرر العقل مما يكبّله ويقف يف 
طريقة، وحيرمه من ثم فرصة التعبري عن منتوجاته بالطريقة التي يرغب فيها، بعد أن يكون قد امتلك 
املقدرة عىل استخدام أدواته ومناهجه وطرائقه. فعرض املفهومات عىل الواقع هو املحك األخري ملعرفة 
»تنزع  حني  ففي  األيديولوجية،  واملفهومات  العلمية  املفهومات  بني  الفرق  ملعرفة  كذهبا،  أو  صدقها 
األوىل إىل إلغاء نفسها بنفسها متى فارقها الواقع وكفت عن أن تكون مطابقة -بحكم ثباهتا- حلركة 
انسيابه وحتوله املستمر، تتشبث املفهومات األيديولوجية بالبقاء، حتى لو مل تعد مطابقة ألي واقع« .)13(

إن جلهة  الطرابييش،  النقد  معامل  أهم  يكون  يكاد  أيديولوجي  وما هو  ما هو علمي  بني  التمييز    وهذا 
واملفهومات  املقوالت  هذه  أصحاب  هبا  يفّكر  التي  الطريقة  فهم  جلهة  أو  واملفهومات،  املقوالت  تفكيك 
تفتُح  للواقع،  مفارًقا  لو غدا  به، حتى  النص، وتصنّمه وتتشبث  األيديولوجية  النزعة  تقهُر  فبينام  أنفسهم. 
النزعة العلمية إمكانات النص، وتِلُج به نحو آفاق جديدة تتطّور يف الوقت ذاته الذي ينمو فيه الواقع ويتطّور. 

  ومن هنا عندما يتحّدث طرابييش عن الديمقراطية، كي يفكك بناها، ويزيح بداهاهتا ليفهم كيف 
البلد أو ذاك،  الواقع جتارب وممارسات ختتلف وشكل األنظمة واحلكومات يف هذا  ُتعنيِّ نفسها يف 
ينتقد بداية املوقف األيديولوجي الذي يرى يف »الديمقراطية حاًل سحرًيا لكل مشاكل العامل العريب، 

بل يرى فيها الرشط السابق لكل رشط، بدوهنا ال يشء، وهبا ال يشء«..)14(

)11(  جورج طرابييش، إشكاليات العقل العريب، ط1، )بريوت: دار الساقي، 1998( ص7. 

)12(  طرابييش، هرطقات )2(، ص100.

))1(  طرابييش، هرطقات )2(، ص 7). 

))1(  جورج طرابييش ، يف ثقافة الدميقراطية، ص8
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  فكيف يفّكك مفكرنا مفهوم الديمقراطية، بل كيف يفّكر يف الديمقراطية ذاهتا من أجل أن ينّحي 
جانًبا التفكري األيديولوجي هبا، مع أنه يعرتف أن حتليله للخطاب األيديولوجي مستعص ومتعذر، ألنه 
»مسكون هو نفسه مشوب هباجس أيديولوجي، وهو ما جيعل حتليلنا نفسه قاباًل للتحليل، وما يؤكد أننا 

داخل اللعبة ال خارجها، وأن الذات التي حتّلل هي يف هناية املطاف جزء من املوضوع التي حتلله«.)15( 

من  يتحّرر  أن  ناقًدا  بصفته  حاول  لو  حتى  باأليديولوجيا  مشوب  طرابييش  عند  النقد  أن  يعني  هذا 
إساره، وينفك من قيوده. فهل ُيثِقل هذا املوروث األيديولوجي ما تناوله طرابييش من أفكار ورؤى حول 
مفهوم الديمقراطية وثقافتها، ويمنعه من ثم من أن ينجح يف أن يفكك اسرتاتيجياهتا وخيلخل أساساهتا؟ 

أم إنه استطاع أن يتحّرر من حضور األيديولوجيا وطغياهنا يف حنايا نقده بدرجة أو بأخرى؟ 

  إن طرابييش الذي يعمل عىل التأسيس النظري ملفهوم الديمقراطية والتعاطي معه بواقعية مشفوعة 
عىل  بمهارة  يده  يضع  الغرب،  أنتجها  التي  والنقدية  والتحليلية  التفكيكية  املناهج  ألحدث  بتطبيقه 
اجلروح الفاغرة الذي تعانيها املجتمعات العربية، األمر الذي يعوق حتّوهلا إىل املامرسة الديمقراطية أو 
حتى التفكري اجلدي فيها ووضع آليات  مالئمة لتطبيقها. فهو جيد لزاًما عليه، إذ يفّكر يف الديمقراطية 
وينّظر هلا، أن حيّلل يف الوقت ذاته بنى الدكتاتوريات املتجّذرة يف عاملنا العريب التي حتّولت يف »العقود 
الثالثة األخرية من حمض دكتاتوريات أفقية قابلة لإلطاحة هبا، بال كلفة كبرية، بانقالبات عسكرية 
مضادة، إىل دكتاتوريات عمودية ترتكز عىل عصبيات دينية وطائفية وقبلية، وغري قابلة للتغيري بالتايل 
إال بكلفة برشية باهظة تأخذ بالرضورة شكل مذبحة للنخبة احلاكمة، هذا إن مل تأخذ شكل حرب 
ا، يبنّي له آلية تطور املفهوم  أهلية«.)16( فمفهوم الدكتاتورية الذي يشتغل عليه طرابييش نقدا وتّفكيكًّ
وانزياحاته من موقع داليل إىل موقع آخر، ويكشف التجّليات الفعلية التي ربام تسبق التنظري لذلك 
املفهوم بالرضورة. أي إن الواقع هاهنا قد يتشّكل بطرائق وآليات عفوية وتراكمية تتصل بكمية القوة 
التي مُتارُس يف الواقع من طرف احلكام واملتنفذين وأصحاب القرار، من غري أن يعني ذلك أن الظاهرة 
الدكتاتورية ال يمكن صوغها يف إطار نظري يتيح للمتتبع أن حييط ببعض تفاصيلها وطرائق تشًكلها، 
وحتّوهلا من ثم من شكلها األفقي، القابل للزحزحة والتّفكيك، إىل شكلها العمودي الذي تتمرّتس 
عنده وتضحي معنّدة وعصية عىل الفهم والتحليل بام يمنع الفاعلني االجتامعيني من تغيري الواقع مامل 

يدفعوا أثامًنا كبرية جًدا، ربام ال تسوغها حصيلة التغيري املنشود نفسه ونتائجه.

كانوا  أفراًدا  ممثليها،  عرب  حَتُكم  التي  الدكتاتورية  مصطلح  تفكيك  حد  عند  يقف  وطرابييش ال    
أم مجاعات، وإنام يتابع حتليله وتفكيكه ليكشف أن املعارضة التي تعمل عىل مواجهة تلك األنظمة 

))1(  جورج طرابييش، املرض بالغرب )1(، ط1، )دمشق : دار برتا، )200(، ص 180

)16(  جورج طرابييش، ثقافة الديموقراطية ، ص 13
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الدكتاتورية، وتعمل عىل إزاحتها، تنطلق من األرضية الطائفية والقبلية والعشائرية ذاهتا التي تشتغل 
ُتكره و ال  احلاكمة ال  »فاألقليات  الدكتاتوريات حتى ولو كان ذلك من فضاء خمتلف.  تلك  عليها 
ًتعارض ألهنا حكومة أقلية بقدر ما حُتارب ألهنا حكومة طائفة بعينها، سواء أكانت طائفة أكثروية أم 
أقلوية. وليست الدكتاتورية بحد ذاهتا هي موضع املعارضة، بل طبيعتها الطائفية أو القبلية املغايرة، 
فالدكتاتوريات  ساقطة،  دكتاتورية  ختلف  ألن  املرشحة  هي  الديمقراطية  فليست  النحو،  هذا  وعىل 

ستبقى، بينام الطائفة أو العشرية هي وحدها التي ستتغري«.)17( 

  إن هذه الصورة التي يرسمها طرابييش للعالقة امللتبسة وغري املفهومة يف أحيان كثرية بني الدكتاتورية 
والديمقراطية -التي يؤّكد فيها أن إزاحة الدكتاتوريات وإسقاطها لن تفض إىل أن حتّل الديمقراطية 
تفكري  عنها  يصُدُر  التي  الالشعورية  املرجعية  عن  تساؤل  من  أكثر  يطرح  أتوماتيكي-  بشكل  حمّلها 
مفكرنا الذي كان يعيل من شأن التفكري النظري والتحليل النقدي للمفهومات واملصطلحات، حتى 
يكاد يكتفي معها بالنتائج التي يكشفها له ذلك التنظري، من دون أن هيتّم بام إذا كانت املقاربة العملية 
لتلك املفهومات وخضوعها ملحّك التجربة، قد تُظِهر أن التنظري يف واد، والتطبيق العميل يف واد آخر. 
فلربام كان بمقدور التجربة -عىل الرغم من شذوذها عن سياق الفكر النظري الذي أَسّس هلا يف بعض 
إىل االستفادة من  التنظري–  به -أي  تنحو  استبطنته، وأن  التي  األوهام  أن تصّحح بعض  احلاالت- 
غنى التجربة وثرائها. بمعنى آخر هل جّيب أن نبتعد عن الواقع، ونغادر حدود التجربة، حني يقول لنا 
الفكر النظري املجرد إن ما نسعى له لن يتحّقق فحسب، وإنام سيزيد من معاناتنا وأملنا ألن التجربة، 

أي جتربة، لن يكتب هلا النجاح من دون ثمن كبري يدفعه أصحاهبا. 

لعالقة  املفهومية  البنية  صعيد  عىل  العقلية  حدوسه  صدق  من  متيّقنًا  كان  الذي  طرابييش  إن    
الدمقراطية والدكتاتورية، مل يتعّمق يف حتليل التجربة -التي ال بد من اعتامدها حتى لو انطوت عىل 
مزيد من القسوة والعنف- ربام ألنه كان خيشى العواقب واخلسارات املرتّتبة عىل تغيري الواقع بالقوة، 
نظًرا إىل جتّذر االستبداد يف عاملنا العريب بام جيعل بنيته عصية عىل الفهم والتحليل، وتالًيا عىل اجتثاثه 
الرسيع  التغيري  إىل  منه  التدرجي  باإلصالح  القول  إىل  أميل  مفكرنا  نجد  ولذلك  منه،  والتخلص 
واملفاجئ. فلكي يقّيض للديمقراطية أن تسود وتتعنّي، نحتاج، بحسب طرابييش، وقبل أي يشء آخر 
املواالة  موقع  يف  كانوا  إن  النظر  برصف  واجلامعات،  األفراد  بمقتضاها  يفّكر  التي  العقلية  تغيري  إىل 
أم املعارضة. عالوة عىل حاجتنا إىل نرش ثقافة الديمقراطية. ألن ما »حيتاجه العامل العريب ليس تغيري 
احلكومات، وال سيام أن مثل هذا التغيري بات عايل الكلفة بالعنف والعنف املضاد، فضاًل عن دورانه 
عىل حمور فارغ، بل » أخذ الوقت« لبذر الثقافة الديمقراطية من خالل فرتة هدنة، تعلق فيها شعارات 

)17(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص)1 
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إسقاط األنظمة القائمة لصالح مطلب إصالحات ديمقراطية متدرجة«.)18(

  ولكن عىل افرتاض صحة نبوءة مفكرنا وحتليالته، من الذي ُيفرتُض به أن يتصدى لعملية هتيئة 
متّكن  أدوات  إلنتاج  يتأدى  بام  نفسه،  العريب  العقل  بنية  سوى  العقليات،  وتغيري  الثقايف«)19(  »املناخ 
العقل إنتاج أفكاره، وصوغ اسرتاتيجياته؟ هل هي طبقة األنتلجنسيا العربية التي ُيفرتُض أهنا صاحبة 
املصلحة احلقيقية يف خلق واقع جديد يمّكن االنسان العريب أن يكون فاعاًل ومنتًجا بآن مًعا؟ ال سيام 
التخلف .... إن  بالذات، واحًدا من تعابري  املعرفية  الطبقة متّثل يف »وجودها، ويف وظيفتها  أن هذه 
االنتلجنسيا العربية عندما صاغت يف عرص النهضة معادلة التخلف وضعت نفسها خارج املعادلة، 
باعتبارها عىل العكس عامل التقدم أو مهامزه، ولكن اليوم مل يعد من املمكن أن تصاغ معادلة التخلف 
مل  أن مفكرنا  لنا  يبنّي  النص  إن حتليل هذا  العربية ضمن عواملها«.)20(  االنتلجنسيا  تدرج  أن  بدون 
يغادر مستوى النظر إىل مستوى العمل واملامرسة البتة، ويف حال فعل ذلك، مل يكن ذلك إال بشكل 
املفهومات  تطور  وتابع  بناه،  وفكك  بعمق،  العريب  الواقع  حتليل  عىل  عمل  ولو  ومتهيب.  خجول 
ونموها يف إهابه، الكتشف ربام أن النخب العربية مغلوبة عىل أمرها، نتيجة النسحاقها حتت ضغط 
احلاجة والفقر، فهي ال تستطيع -حتى لو أرادت- أن تواجه مطرقة األنظمة املستبدة التي ال تتوّرع 
عن القيام بأي فعل كي حتافظ عىل مصاحلها، حتى لو ضّحت، ليس بنخبها فقط، وإنام بشعوهبا أيًضا 

عىل مذبح استبدادها وطغياهنا.

السلط  ترعاها  التي  الومهية  اإلصالحية  للحلول  التصفيق  غري  العربية  للنخب  يتوافر  لن  وعليه 
ألهنا  الواقع،  وجتاوز  للتغيري  جديدة  حلواًل  جترتح  أن  بمقدورها  يكون  أن  دون  من  االستبدادية، 
ستصطدم بجدار صلب يكرس رأسها، ويرمي بأفرادها يف غياهب السجون أو الفاقة واحلاجة. بل إن 
حماوالت كهذه، يف حال مل تنجح -وهي لن تنجح بالتأكيد- ستفيض إىل تأبيد سلطة االستبداد بدل 
إصالحها، فام بالنا بتغيريها إًذا. فأي تغيري يف عاملنا العريب لن يكون له معنى مامل يكن للسلطة مصلحة 
فيه -وهي لن جتد هلا مصلحة يف فعل ذلك إال إذا توافر عامل الضغط اخلارجي- لذلك لن يكون ثمة 
تغيري، وإنام جتميل وترقيع وإصالح ال يغني عن جوع، وال يثمن عن حاجة. ومن هنا فإن التغيري الذي 
يبدأ من الفرد الديمقراطي كام يظن طرابييش يبدو غريًبا والفًتا بعض اليشء وحيتاج إىل مراجعة وإعادة 
الطويل  املنظور  ومن  املضاد،  والعنف  العنف  دوامة  يف  الغرق  يرفض  الديمقراطي  الفرد  »إن  نظر. 
عقد  احرتام رشوط  مطلب  ليس  الديمقراطي  الفرد  عليه  حيرص  ما  فإن  الديمقراطية،  لثقافة  األمد 

)18(  جورج طرابييش، يف ثقافة الديمقراطية، ص 14-13 

)19(  املناخ الثقايف هو األساس يف إنشاء املشاريع النقدية الحديثة ورعايتها. عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة: من البنيوية إىل التفكيكية، ص 166

)20(  جورج طرابييش، املثقفون العرب؛ التحليل النفيس لعصاب جامعي، ط1، ) لندن: رياض الريس للكتب والنرش، 1991 ( ص )8
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ديمقراطي الوجود له أصاًل، بل هتيئه الرشوط املادية والفكرية، لقيام هذا العقد مستقباًل«.)21( فكأين 
بمفكرنا يقول: إن الفرد الديمقراطي هو الفاعل األساس يف التغيري الديمقراطي، متناسًيا أن الفرد، 
حتى لو كان يؤمن بالديمقراطية ويسلك بموجبها، لن يكون له أي دور يف ظل أنظمة تقطُع مع كل 
الفكر  بنية  ليس يف  الضاربة بجذورها،  الدكتاتوريات  ديمقراطي وتصل بضده. فهل ستسمح  فعل 
العريب فحسب، وإنام يف تربة الواقع الذي ينشده كل من يريد التغيري وإقامة عقد اجتامعي فاعل -هل 
ثقافة  الذين ال يملكون غري أفكارهم ورؤاهم أن ينرشوا  الديمقراطيني احلقيقيني  ستسمح ألولئك 
نتاج  أنه  البعيد عرش السلطة وأركاهنا؟ ثم هل يمكن للفرد -بام  املنظور  التي هتّدد يف  الديمقراطية 
ألوضاعه االجتامعية واالقتصادية والسياسية، عالوة علبى أنه حصيلة نزعاته وفطرته وموروثاته- أن 
يكون ديمقراطيًّا؟ وهو يعيش يف ظل نظم استبدادية تعوقه عن حتصيل أبسط حقوقه األساسية التي 
إنساًنا وممارستها. أسئلة كثرية يقدم عنها طرابييش أجوبة متنوعة ومتعددة وأحياًنا  ال يكون بغريها 
متناقضة تتسق ومنهجه التفكيكي الذي يتمّثل يف نقد »ليس العقل الظاهر بقدر ما هو العقل الباطن، 
وال العقل »األدايت«)22( كام تداوره األنتلجنسيا العربية، بل العقل الذي يتخذ من األنتلجنسيا العربية 
نفسها أداة له، إنه إًذا مرشوع لنقد )عقل النقد(«)23(. ومن هنا كان من الرضوري يف رأي مفكرنا أن 
يتوجه النقد إىل نقد العقل الذي تفكر به النخب العربية الذي بمقتضاه حتّلل الواقع، وتقاربه، وتعمل 
هبدوء وروية عىل تثويره واالنفتاح به نحو حتقيق خطوات ديمقراطية ملموسة، يف الوقت ذاته الذي 
ينشغل فيه »نقد النقد« بتفكيك املفهومات واملصطلحات واخلطابات التي ينتجها ذلك العقل، حتى 
الديمقراطية- هي أكثر دخواًل يف  الديمقراطية وآلياهتا وبناها. ألهنا -أي  تلك التي ختتص بمفهوم 
النظام املجتمعي والعالقات بني األفراد واملجتمعات، قبل أن تكون مسألة ختص نظاًما سياسًيا بعينه 
»فالديمقراطية ال يمكن أن تكون نظاًما فصامًيا، فهي ال يمكن أن تكون نظاًما للحكم بدون أن تكون 
نظاًما للمجتمع، وليس هلا أن تسرّي العالقات بني احلكام واملحكومني بدون أن تسري العالقات بني 
املحكومني انفسهم«)24( إهنا تتحّقق يف عالقة جدلية بني البنية الفوقية والبنية التحتية يف جمتمع ما، ويف 

بلد واحد بعينه. 

  وهذا يعني أنه لكي نفهم »جذور الديمقراطية يف العامل، علينا االلتفات إىل تاريخ املشاركة الشعبية 
والنقاش العام يف خمتلف أرجاء العامل، فال بد من تضافر البنيتني مًعا حتى حتقق الديمقراطية وظيفتها 

)21(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص 16 

)22(  العقل األدايت: هو الذي يحّول إىل يشء، كل ما يحيط به مبا يف ذلك نفسه. هربماس، القول الفلسفي للحداثة، فاطمة الجيويش )مرتجم(،ط1، )وزارة 

الثقافة : دمشق، )199( ص 22) .

))2( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص)8

))2(  جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص17
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.... ومن هنا كان أفضل تعريف للديمقراطية، احلكم بالنقاش«،)25( أي إن الديمقراطية جيب أن ال 
القرارات  تداول ومناقشة ومشاركة يف صوغ  املحكومني من غري  تفرض من فوق، من احلكام عىل 
املصريية التي تّتخذ يف الدولة. ولكن ذلك ال يعني أن الديمقراطية ستتحقق يف ظل معارضة النظم 
املستبدة هلا من غري دفع أثامن وكلف كبرية ينبغي عىل النخب واجلامهري أن تدفعها يف ما إذا أرادت أن 
ختطو عىل طريق الديمقراطية، وهو ما كان طرابييش قد رفضه يف أكثر من موضع ومقال، ألنه كان 
نفسها  جتد  عندما  العربية  السلطات  ألن  النتائج  مضمونة  وغري  جًدا  كبرية  التغيري  تكاليف  أن  يعلم 

حمشورة يف الزاوية ستتقّوى باخلارج ويصبح ثمن التغيري بحور من الدماء.

  ومن هنا وجد طرابييش أن أوىل مهامت األنتلجنسيا العربية نرش ثقافة الديمقراطية وتعويد الناس 
عىل املناقشات العامة -كي يتسنى هلم املشاركة يف ما يتعلق بشؤوهنم وأمور معاشهم- وليست وظيفتها 
»ممارسة املعارضة بقدر ما تكمن أساًسا يف ممارسة الرتبية الديمقراطية« .)26( وهو ما يذهب إليه »آالن 
تورين« قائاًل إن وظيفتها »ليس معارضة سلطة الدولة باإلرادة الشعبية«)27(. فام مل يرتّب املواطن عىل 
هييأ  لن  وسلوكاته،  ممارساته  يف  يستخدمهام  وطريقة  هنًجا  إليه  بالنسبة  وتصبح  الديمقراطية،  ثقافة 
للديمقراطية أن تتجّذر يف وجدانه وعقله، بل إنه يف هذه احلال سيقف ضًدا من انتشارها ومتّددها، 
فيكون بذلك عوًنا للحكومات الالديمقراطية التي متارس االستبداد بمسوغ أن الشعوب غري مهيأة 
بعد لقبول الديمقراطية، والتعاطي معها، وترضب أمثلة عىل الطرائق واألساليب الالديمقراطية التي 
يترّصف هبا األفراد يف حياهتم، وبخاصة حني جتد أن طبقة األنتلجنسيا ذاهتا -التي ُيفرتُض أن تكون 
حاملة ملشعل التثقيف والتغيري الديمقراطي- فوق إهنا ال تقبل الثقافة الديمقراطية وال تدافع عنها، 
نجدها تتجاوزها يف الرس والعلن وتفعل نقيضها. يقول طرابييش: »نحن كمثقفني نريد الديمقراطية 
العالقات  يف  احلال  بطبيعة  وال  الدين،  يف  األخص  عىل  وال  الفكر  يف  نريدها  وال  السياسة،  يف  إذن 

اجلنسية«.)28( 

 وهنا نسأل طرابييش، ونتساءل معه هل يتسنى للفرد أن يفعل بموجب ما ال يعرفه أو يتعّود عليه 
ويامرسه؟ فحتى لو ظن أو  هيئ له أنه يامرس الديمقراطية عىل صعيد السياسة فعاًل، هل ظنه هذا 
يمثله طائفًيا  الذي  للمرشح  فيها  يقرتع  أن  إىل  نفسه مضطًرا  أو ختيل؟ وبخاصة حني جيد  غري وهم 
وعشائرًيا وقبلًيا ومناطقًيا، بداًل من أن ينتخب املرشح األجدر واألصلح للدفاع عن مصالح أفراد 
املجتمع مجيعهم من غري نظر إىل انتامء أو حتّزب. وهو يفعل ذلك بالضبط يف سياق سلوك قطيعي، ألن 

))2(  أمارتيا سن، فكرة العدالة، مازن الجنديل )مرتجم(، ط1، )لبنان : الدار العربية للعلوم، 2011( ص)))

)26(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص )1

)27(  انظر آالن تورين، نقد الدميقراطية، عبود كاسوحة )مرتجم(، ط1، )دمشق : وزارة الثقافة، 2000(، ص178.

)28(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص8
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انتخابات شكلية  العريب هي حمض  عاملنا  السلطات يف  إليها  تلجأ  التي  االستفتاءات  أو  االنتخابات 
كله؛ من  االنتخابات  أثناء  بعدها، وما حيدث يف  االنتخابات ال  بدء  قبل  الناجحني  أسامء  فيها  حتّدد 
عىل  مندوبني  وحضور  انتخابية،  وبرامج  مرشحني،  وقوائم  رسية،  غرف  ومن  ديمقراطية،  مظاهر 
عملية فرز األصوات، ليس إال مرسحية هزلية ُيمَثل أدوارها شخوص هواة غري مقنعني. لذلك ليس 
من املستغرب أن تغيب الديمقراطية عن ساحتي الفكر والفعل مًعا، تغيب يف العالقات االجتامعية، 
التعامالت بني الطوائف واألديان واملذاهب، فكل واحد يكفر األخر، وال  واألرسية، كام تغيب يف 
فوق  من  علينا  هتبط  ال  فالديمقراطية  واحلق.  الصواب  مصدر  نفسة  ويعّد  صوته،  إىل  إال  يستمع 
أو  ُتفرض علينا بوصفها ديمقراطية شكلية خالية من أي مضمون  له، ولكنها  بوصفها قدًرا ال راد 
حمتوى، األمر الذي يسِقُط بني أيدينا، بام يؤكد رأي أولئك القائلني بأن العامل العريب لن يتمقرط يوًما. 
وهذا ما يسمى »وهم القدر الالديمقراطي الذي ال مهرب منه للرشق األوسط، وهو مهم مشوش 
ومضلل تضلياًل خطرًيا جًدا بمكر شيطاين كطريقة للتفكري يف السياسة الدولية أو العدالة اليوم«)22). 
وهذا الوهم الذي يسيطر عىل عدد غري قليل من النخب الثقافية العربية التي تشعر باليأس واإلحباط 
نتيجة لطغيان االستبداد وغياب أوىل مقدمات الديمقراطية، مرّده إىل أن تلك النخب مل تتمّكن حتى 
اآلن أن خترج من قوقعتها، وتتجاوز كينوناهتا اخلاصة إىل عامل إنساين رحب يمّكن اإلنسان أن يكون 
ذاته بعيًدا عن أي انتامء أو حتزب، ولذلك نالحظ غلبة العدد وطغيان التصويت اجلامعي يف منطقتنا 
العربية، وحني يكون التصويت عىل هذا النحو فإن اخلشية تستبّد بطرابييش من اشتغال ما سامه »جدلية 
األفقي والعمودي، فعىل مستوى السطح السيايس وحده يصوت األفراد كأفراد، إما يف العمق اإلثني 
أو الديني أو الطائفي أو القبيل، فإن التصويت يأخذ بالرضورة شكاًل مجعًيا، بل قطيعًيا، ويف هذه احلال 

يكون صندوق االقرتاع مرادًفا لقرب الديمقراطية«.)30( 

 إن مفكرنا إذ هيٌز قناعاتنا، ويرجرج مألوف عاداتنا التي حتّجرت وحتّولت إىل ُمعّوقات وأوهام، 
يتعّذر نقدها فحسب وإنام نقضها، حييلنا عىل الشعور مجعي ُيسيطر علينا مجيعا وحيكم ترصفاتنا  ال 
وسلوكاتنا. فاحلركات واألحزاب واجلامعات وفق طرابييش حمكومة بمنطق نفيس يعتمل فيه الشعور 
مجعي يدفع هبا إىل أن تسلك ضد ما تقول، وتعلن عكس ما تضمر، بل جتد نفسها غري قادرة عىل تغيري 
بنية تفكريها والتعاطي مع وقائع ومستجدات يقتضيها الواقع، وهو ما كان »روكيش« يسميه »الطرقة 
العقلية«،)31( ولكن فيلسوفنا ينسى أنه يتعذر يف عاملنا العريب أن يكون الفرد ديمقراطًيا، ويامرس احلياة 
الديمقراطية يف غدوه ورواحه، ما مل تكن بالرضورة احلكومات التي يعيش بني ظهرانيها ديمقراطية، 

)29(  أمارتيا سن، فكرة العدالة، ص71)

)0)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص17 

)1)(  الطرقة العقلية هي »عدم قدرة الشخص عىل تغيري جهازه الفكري أو العقيل عندما تتطلب الرشوط املوضوعية ذلك، وعدم القدرة عىل إعادة ترتيب 

أو تركيب حقل ما تتواجد فيه عدة حلول ملشكلة واحدة، وذلك بهدف حل هذه املشكلة بفاعلية أكرب« محمد أركون. الفكر اإلسالمي؛ قراءة علمية، ص). 
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فالفرد واجلامعات، والنخب، ليسوا معزولني عن بنية النظام السيايس الذي حيكمهم ويدير شؤوهنم. 
ولذلك ليس من اإلنصاف أن نّتهم األنتلجنسيا العربية بأهنا هي املسؤولة عن غياب الديمقراطية يف 
وطننا العريب، من دون أن يعني إننا نربئها براءة كاملة من ذلك، ال سيام حينام نجدها هتادن وتراوغ 
وتصفق للمستبد بألف حجة ومسّوغ. ألن األفراد حتى لو كان يف نيتهم أن يغرّيوا عقليتهم، ويبّدلوا 
مفهوماهتم وقناعاهتم، فإن عقبات كثرية قد حتول دون ذلك، ألهنم اعتادوا عليها وألفوها وحتّولت 
إىل أوهام تشبه احلقائق ال يمكن اخلالص منها، ولذلك نراهم يسلكون بموجب أفكار تناقض، يف 

أوقات كثرية، مصاحلهم بوصفهم برًشا عقالنيني ومتنورين. 

أو عىل  ديمقراطيني،  يكونوا  أن  العرب من  التي حترُم  املعّوقات  لقد وقف طرابييش عىل مجلة     
األقل ال يسهموا يف احلد األدنى الذي يسمح هلم بإنتاج الرشوط الالزمة لتحقيق الديمقراطية. وقد 
وجد يف تفيش األمية وانتشارها، أوىل تلك الرشوط، التي ال تعوق الفرد عن أن خيتار ممثليه بحرية 
وديمقراطية فحسب، وإنام حترمه من إمكان فهم الكيفية التي تنمو فيها نبتة الديمقراطية كذلك. »فمن 
متام الالمنطق أن نتصّور أن زهرة الديمقراطية وكم باألوىل بذرهتا، يمكن أن تنمو يف تربة األمية، أو 
وهو  العريب،  الوطن  يف  األمية  وحماربة  التعليم  بمسألة  طرابييش  ُشغل  لقد  األمية«.)32(  نصف  حتى 
الذي قىض أكثر من نصف عمره يف أوروبا، وعرف أن انتشار التعليم وتوسعه يف جمتمع ما، سيمّكن 
تتعلق  التي  املقاييس  من  غريه  دون  من  واجلدارة  األهلية  بمقياس  األكفاء  حكامه  خيتار  أن  املواطن 
القوى  يد  يف  سائغة  لقمة  يكون  ال  كي  سيحّصنه  أنه  عىل  عالوة  والطائفة.  والدين  والعرق  باللون 
غيبية،  لقوى  أمره  يفوض  بالدين وجتعله  األمي  اجلمهور  تعمل عىل أرس  التي  الظالمية واألصولية 
ألن ذلك خيُلق لتلك القوى األرضية الصاحلة الستنبات أفكارها املعادية لكل توجه ديمقراطي حر. 
ليمنع  السلطة، لكنه رسعان ما حيطم ذلك اجلرس  ليعربه إىل  الديمقراطية جرًسا  فاألصويل يستخدم 
غريه من عبوره إىل السلطة ذاهتا. وعليه »إن الكتل اهلائلة من األميني هي -بغري ذنب منها وال جريرة 
بطبيعة احلال- احتياطي هائل أيًضا للخيارات الالديمقراطية يف العامل العريب، فبقدر ما أن الديمقراطية 
خيار فردي، وبقدر ما أن الكتل األمية عصية عىل التفريد، فإن أصحاب املرشوعات اجلامعية، ومنهم 
األصوليون، هم بالرضورة أقدر من غريهم عىل تعبئتها، وهذا ضًدا عىل املرشوع الديمقراطي الذي 
ال موضع خلطابه سوى األفراد بام هم أفراد«.)33(.ولكن مفكرنا الذي يرى أن األمية متثل خطًرا عىل 
الديمقراطية، وعائًقا أمام حتققها، مل يرش -من قريب أو بعيد- إىل مسؤولية النظم واحلكومات عن 
انتشار األمية وتغّوهلا يف املجتمع العريب. ومل يكشف لنا عام إذا كانت تلك احلكومات واألنظمة هلا 
مصلحة حقيقية يف القضاء عىل األمية ونرش التعليم بالفعل، بافرتاض أن فعلها هذا قد يرّسع يف سقوط 

عروشها وزوال طغياهنا.

)2)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص 21

)))(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص)2
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  بل إنه من الالفت أن طرابييش الذي هيتم بالنقد، ويعمل عىل التأسيس النظري له من جهة ، و 
يقف يف خندق الواقع العريب املتخلف الذي ينتمي إليه مفكرنا بحكم املولد والرتبية من جهة أخرى، 
التعليم«)34(  يعرف أن اقرتاحه الذي يدعو فيه إىل توسيع »حق االنتخاب وتعميمه طرًدا مع تعميم 
أو غري  بقصد  ربام  يعرف،  لكنه ال  البتة.  العرب  املثقفون  يقبل هبا  لن  ديمقراطية  هو  حمض هرطقة 
قصد، بأن ذلك يعد أيًضا هرطقة بالنسبة إىل احلكومات نفسها، التي لن تقبل أن حُيرم األميون من 
انطالًقا من كون  املساواة بني اجلميع، وإنام  ملبدأ  االقرتاع والتصويت، ال حرًصا عليهم، وال تطبيًقا 
ألسباب  وسدنتها  السلطة  ألرباب  بالرضورة  ستقرتع  التي  الكبرية  البرشية  الكتلة  يمثلون  هؤالء 

الجمال للخوض فيها اآلن .

ثالًثا: الديمقراطية والثورة

  ركز طرابييش اهتاممه كثرًيا عىل حتليل املعاين والدالالت التي ختتزهنا مقولة الديمقراطية، وعىل 
األصل الذي نشأت منه، وُشغل يف الوقت ذاته بتتّبع التجارب العملية التي حتّققت فيها الديمقراطية 
بنيتها  دون  لوهنا وشكلها وسامهتا من  تغرّي  قد  أهنا  فوجد   . أخرى  دون  دولة من  بعينه، ويف  بلد  يف 
وطبيعتها، وذلك بام يتوافق والوظيفة التي ُيناُط هبا أن تؤدهيا يف جمتمع معني. ولكن اختالف أشكال 
البتة من  ليقلل  يكن  مل  األحيان،  أهدافها يف بعض  قدرهتا عىل حتقيق  الديمقراطية وصورها، وعدم 
يف  األخرى  السياسية  النظم  كل  بني  من  األفضل  هي  الديمقراطية  النظم  بأن  فيلسوفنا  اعتقاد  قوة 
السلطات  أن  إىل  يعود  فهذا  والسلبيات،  العيوب  من  مجلة  عىل  تنطوي  أهنا  للمتتبع  بدا  وإذا  العامل، 
واألنظمة قد جتد أن ليس من مصلحتها، ليس ممانعة حتقق أي مظهر من مظاهر الديمقراطية الفعلية 
فحسب، وإنام العمل عىل تغييب رشطها األسايس املتمثل يف التداول العميل ملفهوم العلامنية التأسيس 
يعارض  الذي  هو  ليس  ذاته  يف  اإلسالم  »أن  طرابييش  يرى  ما  عىل  املفارق،  من  إن  بل  له،  النظري 
العلامنية، بل الدولة هي التي ال تريد ذلك«،)35( كام هو حال األحزاب اليسارية يف العامل العريب التي 
أساس  عىل  تعمل  نجدها  حياضها،  عن  وتذود  الديمقراطية  عن  تدافع  أهنا  تّدعي  الذي  الوقت  يف 
مناف للديمقراطية ومضاد هلا، فهي تتالعب بألفاظها وتغرّي مسمياهتا، وتبّدل تصنيفاهتا من أجل أن 
بينها رفضها املشرتك  تنسجم مع وجهات نظرها ورؤاها. فجميع هذه »احلركات واألحزاب جيمع 
أي عملًيا  الغربية،  الديمقراطية  أو،  الربجوازية،  الديمقراطية  أو،  الليربالية،  بالديمقراطية  أسمته  ملا 
الديمقراطية حتى اآلن ال  فيه  الذي جتلت  الوحيد  الشكل  أن  إىل  نظًرا  بام هي كذلك،  للديمقراطية 
خيرج عن أن يكون ليربالًيا أو برجوازًيا أو غربًيا«)36( أي إن النظم واألحزاب العربية مل تكن تريد إال 

)))( جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص)2

)))(  جورج طرابييش، هرطقات )1( عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، ط1،)بريوت :دار الساقي، 2006(، ص 212

)6)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص27
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ديمقراطية شكالنية، هي حمض واجهة أو ديكور يساعدها يف جتميل صورهتا أمام الغرب الذي تسود 
فيه »حقوق اإلنسان التي هي مثل حقوق املواطن، ال يمكن أن تظهر إال يف البلدان التي وصلت إىل 
احلداثة السياسية، أي التي أنجزت انفصال الدولة عن املجتمع املدين، بام يتأدى إىل وجود دائرة عامة 
ومضامر خاص«.)37( أي إن تلك املفهومات الغربية التي ال تنفك تتالزم يف احلضور والغياب فعلًيا، 
تعّذر عليها أن جتد لذاهتا موطئ قدم يف عاملنا العريب نتيجة الصطدامها بحالة ما قبل الدولة التي وجد 
الفرد نفسه، يف ظل غياهبا، مرغاًم عىل التوّحد مع ثقافة القبيلة والعشرية والطائفة ، تلك الثقافة التي 
تلغي فرديته ومتيزه، وحترمه  من ثم من إمكان أن يتحّرر من كل ما يفيض به كي يكون ذاته. »فالدولة 
للديمقراطية  املسبق  قبول املحكومني هبا، هي الرشط  قائمة عىل  إًذا، من حيث هي سلطة مؤسسية 
احلديثة، بل هي الرشط املسبق للحداثة ذاهتا«)38( إذ يبدو أننا ما زلنا يف جمتمعاتنا العربية، حمكومون بام 
أسامه مفكرنا »األيديولوجيا احلديثية«)39(، ومل نبدأ بعد باخلطوة األوىل يف طريق احلداثة، بل بام يفرتض 
أن يسبقها ويقود إليها كام رأى طرابييش، أال وهو بناء الدولة احلديثة التي ُيفرتُض أن تضطلع بإدارة 
الشأن العام لألفراد واجلامعات عرب مؤسسات حتقق املصاحلة بني ما هو فردي وما هو مجاعي، فيتطّور 
الفرد إذ ذاك، وتتعّزز حريته يف الوقت نفسه الذي يتطّور فيه املجتمع وتتحّقق أهدافه وتطلعاته. ولكن 
ُحلُمنا يف قيام الدولة القوية واحلداثية -التي تسعى ال لنرش ثقافة الديمقراطية يف املجتمع الذي تديره 
فحسب، بل لتمكني الديمقراطية أن تتعنّي وتتحّقق واقعا وممارسة- لن يرى النور ما دامت العلامنية 
الدولة  الدين عن  لفصل  إمكان ال  أي  تغيب  قرًسا، كي  عنها  انفصلت  قد   )40( الديمقراطية«  »توأم 
فحسب، بل للفصل بني الدولة واملجتمع املدين وفق ما يرى »موريس باربييه«)41( يف كتابه )العلامنية( 
الذي يتبنى طرابييش رأيه. ألن »هذا الفصل وحده القادر عىل تشكيل دولة حديثة مكلفة باملصلحة 
مصاحلهم  احلرية  بملء  ينشدوا  أن  إطاره  يف  األفراد  يستطيع  جمتمع  تشّكل  ذاته  الوقت  ويف  العامة، 

اخلاصة، وقوام احلداثة السياسية إنام هو حتديًدا يف هذا الفصل بني الدولة واملجتمع«.)42( 

)7)(  جورج طرابييش، هرطقات )1(، ص210

)8)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص 90

)9)(  إن اإليديولوجيا الحديثية قد أدارت ظهرها ليس ملفهوم التطور فحسب، بل حالت أيًضا دون ظهوره يف إطار الثقافة العربية اإلسالمية التي ما زالت 

تعاين إىل اليوم وضعية فصامية نتيجة شعورها بالحاجة إىل التطور بعد صدمة اكتشاف واقعة التقدم األورويب، ولعجزها يف الوقت نفسه عن التأصيل 

الذايت ملفهوم التطور الذي يقتيض، أول ما يقتيض، قطيعة من طبيعة معرفية نقدية، مع موروث الذات املأسورة إىل موروثها. جورج طرابييش، من إسالم 

القرآن إىل إسالم الحديث،ط1، )بريوت: دار الساقي،2010(، ص0)6.

)0)(  جورج طرابييش، هرطقات )2(، ص91

)1)(  ملزيد من االطالع حول هذه الفكرة راجع الفصل املعنون بـ)العلامنية؛ مسألة سياسية ال دينية( يف كتاب طرابييش، هرطقات؛ عن الدميقراطية 

والعلامنية والحداثة، واملامنعة العربية، ص)20 2019-  

)2)(  جورج طرابييش، هرطقات )1(، ص 210
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ال  بالفعل،  احلديثة  الدولة  بقيام  العريب  عاملنا  يف  الديمقراطية  حتقق  يرشط  الذي  مفكرنا  لكن   
السياسية  باحلداثة  أيًضا  الدول، كام يرشطها  عليه  تكون  أن  يفرتض  ملا  باهتة  حمض وجودها صورة 
والعلامنية عىل حد سواء. يامرس نوًعا من االنتحار الفكري بدعوته إىل استحضار الغائب يف واقع ال 
يقبل القائمون عليه حضوره فيه، فضاًل عن أهنم يقطعون مع الرشوط كلها التي جتعل استعادة ذلك 
الغائب -أي العلامنية والديمقراطية عىل حد سواء- أمًرا ممكنًا. والالفت أن طرابييش هو الذي حيذرنا 
»من وضع عربة العلامنية أمام حصاهنا. وحصان العلامنية هو القطيعة املعرفية لزمن احلداثة، وبدون 
هذا احلصان لن نستّجر العربة من أعامق تارخينا، ولن نكون قادرين عىل إعادة تأويله كام أعاده الغرب 

احلديث إعادة تأويل ماضيه القريب والبعيد«.

ومفكرنا، الذي يعلم علم اليقني أن العامل العريب يتعّذر عليه توفري الرشوط املالئمة لقيام العلامنية 
ومن ثم الديمقراطية، ألن القوى الفاعلة فيه ال مصلحة هلا يف ذلك، ويرى كذلك أن الدولة احلديثة 
لن تقوم من غري توفر تلك الرشوط بالرضورة. إنه، أي طرابييش، بمعنى آخر يقتل »أباه«)43( الذي 

كان قد اهتم »حسن حنفي« بقتله.

 ولكن عىل الرغم من ذلك يضيئ منهج التفكيك لطرابييش الدروب، ويكشف له ما مل يكن معروًفا 
من قبل لعدم كفاية األدوات املفهومية واملعرفية للنخب املثقفة يف عاملنا العريب، األمر الذي مل يسمح 
»موروثنا  ألن  والعميقة،  اخلفية  دالالهتا  عىل  والوقوف  واملفهومات  النصوص  حجب  باخرتاق  هلا 
من العقل التربيري غّيب عنا أثمن وظيفة للعقل، وهي وظيفة النقد، وبالتايل اهلدم، ووظيفة الرفض 
العقل  العقل يف خدمة كل يشء سوى  والرفض، وجعل  القبول  بعقلية  أجيالنا  مما طبع  والعصيان، 
ملحًدا،  رافض  وكل  هادًما،  ناقد  كل  فصار  املسبقة،  املعطيات  أو  النظام  أو  األمري  خدمة  يف  نفسه، 
والقبول طاعة، والرفض معصية.«)))( من هنا  املوروثة،  القيم  املحافظة عىل  وأصبح عنوان حياتنا، 
اختلطت علينا األمور، وتداخلت الدالالت واملعاين، واستشكلت املسائل، فبتنا نظن أن النظر أهم 
من العمل، والتفّكر يطابق الواقع ويساويه، وكأن املفهوم يتعنّي بذاته يف الواقع من غري أن نمّهد له 
الطريق ونؤّسس له الرشوط الرضورية لذلك، بل من هنا توّلد عند اإلنتلجنسيا العربية وهُم مفاده، 
أن ثمة عالقة ترابط وتواشج بني مفهوم الديمقراطية ومفهوم الثورة، لدرجة التيّقن أنه حال القيام 

بالثورة يف أي قطر عريب، فإن ذلك سيعني بالرضورة حتّقق الديمقراطية وانتشارها. 

  لكن مفكرنا الذي مارس النقد، ونقد النقد برباعة كبرية، وافتتح من ثم جماالت للتفكري والتفّكر، 

)))(  املقصود هنا هو موقف اإلحباط الذي يظن األبناء أن اآلباء قد زجوا بهم فيه عندما وضعوهم أو تركوهم بال سالح وال عدة مناسبة يف مواجهة 

حضارة متفوقة ال قبل لهم فيها. انظر جورج طرابييش، ازدواجية العقل؛ املرض بالغرب )2(، ص )20.

)))(  جورج طرابييش، ازدواجية العقل، املرض بالغرب )1( ص 209
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بني  املأزومة  العالقة  ختوم  عىل  يقف  جديدة،  نقدية  دروًبا  يرتاد  أن  مكنّته   مفهومية  أدوات  وابتكر 
الديمقراطية والثورة التي قد ال تتبدى وتظهر ألول وهلة ربام لتغاير بنامها، واختالف منطق الواحدة 
منهام عن منطق األخرى، فليس من الرضوري أن تقود الثورة إىل الديمقراطية، أو تتأّسس األخرية 
عىل  واحلفاظ  املراكمة  بمبدأ  تأمتر  الواقع،  تطوير  تريد  عندما  حتى  »الديمقراطية  ألن  األوىل،  عىل 
آلية عملها منطق العزل والنفي واإللغاء، أما  القائمة، وتستبعد يف مبدئها بالذات كام يف  املؤسسات 
تبيدها«.)44)  تعدمها،  تعتقلها،  املغايرة،  القوي  تستبعد  االستبعاد،  عىل  تقوم  ما  أول  فتقوم،  الثورة 
إن الثورة متيل بطبيعتها إىل استخدام العنف والقوة حينام تسعى لتحقيق أهدافها. بينام خيتلف األمر 
بالنسبة إىل الديمقراطية التي ال جتد نفسها -بحكم بنيتها- مضطرة إىل أن تكون عنيفة ما دامت قادرة 

عىل أن تصل إىل مبتغاها باللني واحلوار واملناقشة العمومية بني رشائح الشعب وفئاته كافة. 

 ومع أن طرابييش كان يعرف أن هذا التشديد عىل القطع ما بني الديمقراطية والثورة، عىل ُصعد 
بمسوغات  العربية  الثقافية  النخب  من  كبري  عدد  سخط  عليه  سيؤلب  والغايات،  واألهداف  البنى 
االدعاء أن هذا الرأي قد ُيسِقط يف يد القائمني بالثورات، أو أولئك الذين يأملون أن يقوموا هبا ضًدا 
عىل االستبداد والظلم السائد من السلطات معظمها يف عاملنا العريب. مع ذلك فإن مفكرنا الذي كان من 
دعاة اإلصالح والتغيري التدرجي، واالبتعاد عن العنف ما أمكن الذي يبدو أنه كان صادًقا مع نفسه، 
استخدام عبارة  قاطًعا  يرفض رفًضا  املعرفية،  أدواته  التفكيكي، ونجاعة  النقدي  بنتائج منهجه  واثًقا 
»ثورة ديمقراطية« و«ديمقراطية ثورية« »ألن الثورة تستبعد الديمقراطية بقدر ما تستبعد الديمقراطية 
الثورة«،)46( مع أن هذا الرأي الذي يذهب إليه طرابييش يبدو مفارًقا وغريًبا بعض اليشء، وال تتكّشف 
بداهته من غري مقاربته بمنطق تفكيكي يفكك نفسه، يف الوقت ذاته الذي يوجه سهام نقده إىل ما هو 
خارج عنه. فأي ثورة حتى لو ادعت أهنا بيضاء ال بد أن تلجأ إىل استخدام شكل من أشكال العنف، 

ولذلك نجده يشبهها يف جانب من جوانبها »بالظالمية«)47( يف قسوهتا عىل أبنائها واملعتنقني هلا. 

ومع أن تنظرياته يف مستوى العالقة بني الديمقراطية والثورة صحيحة وصائبة من حيث إن الثورة 
لن تفيِض إىل الديمقراطية بصورة حتمية، لكنه إذ يفعل ذلك ال يبنّي لنا كيف جيري التغيري إًذا، وكيف 
ُتستبدُل باألنظمة االستبدادية أخرى ديمقراطية متنح املواطن العريب بعًضا من كرامته املهدورة. بل إنه 
ال يتنّبه إىل أن اإلصالح الذي ينشده أضحى أداة مطواعة يف يد السلطات املستبدة تتحّكم بموجبها 
بمسار التغيري الذي يصب يف بحر استبدادها ويديم أمد تسلطها، ويعمل عىل تأبيدها، وإال فإن التغيري، 

)))(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص0)

)6)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص 2)

)7)(  يقول طرابييش :«الظالمية مثل الثورات يف قسوتها عىل أبنائها، فإذا كانت الثورة تنتهي بأكملهم، فإن الظالمية يبدأ به، فهي ال تطيق وجود متنورين 

حتى يف صفوف دعاتها« جورج طرابييش. املرض بالغرب )1( ص)1
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هبذه احلال، ال مسوغ له إذا مل يأت حممواًل عىل أجنحة »إصالح األنظمة احلاكمة لنفسها«)48(

 والنقطة الفارقة التي ياميز طرابييش بموجبها بني الثورة والديمقراطية -وهي متاًما ما تعزز يقينه بأن الثورة 
لن تقود إىل الديمقراطية- هو مفهوم النسبي الذي تتكشف من خالله سلبيات وإجيابيات، كل من الديمقراطية 
والثورة، ومحوالهتام الداللية عىل حد سواء. ومع أن الرصاع بينهام مسألة جوهرية وأساسية، إال بنية هذا الرصاع 
وطبيعته خمتلفة جًدا، »فمبدأ الرصاع يف الديمقراطية هو النسبي يف مواجهة النسبي، أما املواجهة يف الثورة فهي 
الديمقراطية هم  الرش، فمن هم حمض خصوم يف  بني مطلق ومطلق؛ مطلق من اخلري يف مواجهة مطلق من 

بالرضورة أعداء يف الثورة، واخلصم هو برسم اإلبعاد مؤقًتا، أم العدو فهو برسم التصفية إىل األبد«.)49(

  ولكن إذا كانت املواجهة واقعة الحمالة بني القائمني عىل الثورات والفاعلني فيها من ناحية، وأولئك 
احلكام والسلطات التي تسعى الثورات لإلطاحتهم من ناحية أخرى، ما هو واحلال هذه مسوغ القيام 
بالثورة حتى لو اّدعت أهنا بيضاء أو خمملية، وحتى لو اعتقد أصحاهبا أن ثورهتم ديمقراطية بالرضورة 
السلطة  نقل  بدقة  هو  إنام  »الديمقراطية،  حدث  كان  وإذا  سلطة.  مكان  سلطة  ستحٌل  كانت  إذا  ؟ 
تنتظم  القيادة عىل يد حمتلني جدد«.)50( فام  القول هو غزو مدينة  أو إن شئنا  ُماّلك جدد،  املَكونة إىل 
به الديمقراطية وما حتكم به ال تنتظم به الثورة وال حُتكُم به، وألن منطق الثورة هو عىل هذا النحو، 
حرب دائمة ال تستكني وال هتدأ، فإن الثورة بعقلها الباطن تنفتح عىل دورة من العنف التي ال تتوّقف. 
»النصاب  ألن  طرابييش،  يرى  عليه،كام  والقائمني  املنظرين  يشغل  ما  هي  غريها  يشء  وال  فالسلطة 
الرشعي الوحيد للمعارضة يف الثورة هو الثورة املضادة. ويف املواجهة مع الثورة املضادة، فإن األرباح 
واخلسائر، عىل حد سواء، كلية ومطلقة، الكل يف مواجهة الكل، بداًل من جزء يف مواجهة جزء«.)51( 
إال  الثورة  انتصار  عن  تنتج  حتمية  الزمة  ستكون  أهنا  األفراد  يظن  التي  الديمقراطية  ليست  وعليه 
وهم يدغدغ عقوهلم وعواطفهم، ألهنم بعد أن يصلوا إىل استالم السلطة سيجدون أنفسهم يف موقع 
مناقض ملا قامت »الثورة)52(« من أجله، فالبنى التي تنتج االستبداد والطغيان هي ذاهتا مل تتغرّي، وكأن 
منها  تتشّكل  كان  التي  نفسها  املادة  من  مصنوع  آخر  ثوًبا  لرتتدي  ثوهبا  وتبّدل  جلدها  تغرّي  السلطة 
السلطة املطاحة. وهو ما يذهب إليه )برتران دوجوفنيل( بالقول: »إن الوظيفة التارخيية للثورات هو 

)8)(  راجع بهذا الصدد مقال: جورج طرابييش، »سوريا : من اإلصالح إىل الثورة«، الحياة اللندنية، 28 أيار/ مايو 20، 

)9)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص))

)0)(  برتران دوجوفنيل، يف السلطة؛ التاريخ الطبيعي لنموها، ط1، )دمشق: وزارة الثقافة، 1999(، ص60) 

)1)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص))

)2)(  بدأت ثورة إنكلرتا باسم حق امللكية املهان مبقاومة رضيبة خفيفة عىل األرايض. لكنها فرضت رسيًعا عىل األرايض رضيبة أثقل بعرشات املرات. 

كام حررت الثورة الفرنسية الفالحني من أعامل السخرة اإلقطاعية، لكنها أجربتهم عىل حمل البندقية، ودفعت بأرتال متحركة ملالحقة العصاة. برتران 

دوجوفنيل، يف السلطة، ص 0))
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جتديد السلطة، فلنكف إذا عن الرتحيب هبا كردود فعل لروح احلرية ضد سلطة مضطهدة. إهنا تكون 
كذلك إىل حد قليل جدا بحيث ال يمكن ذكر أي ثورة قامت بقلب مستبد حقيقي«.)53(

  فالثورة يف هذا اإلطار ليست عىص سحرية تغرّي النظم املستبدة وحُتِّل حملها أنظمة ديمقراطية 
وليست  وأيديولوجياهتم،  وعقائدهم  أدياهنم  عن  النظر  برصف  متساوية  حقوًقا  املواطنني  متنح 
ترياقا يشفي من جراح الفقر والقهر والتسلط، بل إن حاهلا كحال األنظمة التي تسعى إلطاحتها. 
صورته  إال  عنه  خيتلف  يشء  من  فيه  يكون  ال  قد  آخر  بنظام  نظام  استبدال  هي  التعبري  برصيح 
االستقرار  له  يتهيأ  أن  بعد  لنفسه  ليؤسس  األمر  بداية  يف  يرفعها  التي  والشعارات  اخلارجية 
مؤسسات وبنى ال ختتلف البتة عن تلك التي كان حُيكم بموجبها النظام القديم األفراد واجلامعات 
بل إن طرابييش يلتقط مسألة يف غاية من األمهية تتبدى له بالتحليل العميق للمفهومات النظرية 
من ناحية، وللتجارب التي تتجّسد واقًعا يف هذا البلد أو ذاك من ناحية أخرى، ال سيام يف عاملنا 
العريب الذي عانقه الربيع الثوري ومل يثمر وروًدا ورياحني، وإنام قتاًل وتدمرًيا وترشيًدا آلالف من 
الناس اآلمنني يف بيوهتم لريمي هبم يف غربة الشقاء والبؤس. تتبدى هذه املسألة عند مفكرنا يف أن 
الثورة، سيجد نفسه حمشوًرا يف  احلاكم املستبد الذي حيتكر القوة والعنف الرشعي، عندما تقوم 
الزاوية، كام هو حال املعارضة التي تريد إطاحته، وليس أمامها إال خياران: إما أن تصل إىل حتقيق 
أهدافها بإطاحة النظام الذي ثارت ضدة، وإما أن متوت دون حتقيق غاياهتا وأهدافها. »وما دام 
اخليار الوحيد املرتوك أمام احلاكم هو أن خيرج من احلكم مقتواًل، فإنه ال يعود يرتدد، كيام يبقى يف 

احلكم يف أن يترصف كقاتل«)54(

  غري أن طرابييش الذي قدم هذا الرأي احلاسم يف عالقة الديمقراطية بالثورة الذي بدا لكثري من 
للواقع،  مفارًقا  العريب  الربيع  يسمى  ما  أو  العربية  الثورات  أيديولوجيا  عن  املدافعة  العربية  النخب 
ومثبًطا للهمم والعزائم، قد سبب لنفسه حرًجا كبرًيا أمام هذه النخب، التي ربام كانت تنتظر منه أن 
الثورة فكًرا وعماًل ، ومن ثم عليه أن يدافع عن فكرة ال يعتقد هبا أصاًل، ومل يكشف له  يكون مع 
التفكيك والنقد صحتها، وهي أن الثورة، ستفيض إىل حتقيق الديمقراطية والعدالة واملساواة بصورة 
للمفهومات  وتفكيكه  حتليالته  إليه  أوصلته  ما  خيانة  يف  راغًبا  يكن  مل  نفسه  طرابييش  وألن  مؤكدة. 
الثورة والديمقراطية  العربية ألفكاره يف  النخب  ُقبول  تعّينها، مل يشغله موضوع  ومشاهداته لطريقة 
يأمل أن يكون خمطًئا يف أحكامه وحتليالته، وهو ما عرّب عنه  أنه كان  الرغم من  أو رفضهم هلا، عىل 
رصاحة يف املقال الذي كتبه قبيل وفاته قائاًل: »ولكن، وكام أثبت التطور الالحق لألحداث، فإن ما قام 
الربهان عىل أنه كان يف حمله هو توجيس بالذات: فالربيع العريب مل يفتح من أبواب أخرى غري أبواب 

)))(  برتران دوجوفنيل، يف السلطة، ص1))

)))(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص))
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 – اجلحيم والرّدة إىل ما قبل احلداثة املأمولة والغرق من جديد يف مستنقع القرون الوسطى الصليبية 
اهلاللية«.)55(

الباطنية،  البتة ورغباته  يتفق  املفارق والالفت أن حتليل طرابييش قاده إىل مكان ال  بيد أن األمر   
منارة  املواطنة  وتصبح  ما،  يوًما  العريب  العامل  يف  واحلرية  والديمقراطية  احلداثة  تتحّقق  أن  إىل  وتوقه 
بمنزلة  والقبلية، وهي   والعشائرية  الطائفية  بنزعاته  زال حمكوًما  ما  الذي  العريب  اإلنسان  هيتدي هبا 
ه . وألن األمر عىل هذا النحو نجد مفكرنا، وكأنه  معوقات وصعوبات تقف يف وجه تقّدِمه وحترّضِ
يسوغ موقف القائمني بالثورات واملنظرين هلا ووجهات نظرهم، يف الوقت ذاته الذي يعلل فيه موقفه 
املعارض هلا فقط بسبب ما ختتزنه من عنف، وما تستبطنه من قسوة، يقول: »وبدهيي أن أحدا ال ينكر 
عىل الثوريني حقهم يف أن يكونوا كذلك، فإذا كانوا يعتقدون أن الواقع فاسدا إىل حد يتوّجب رفضه 
برمته، ولعل الواقع العريب القائم يقدم هلم مرّبرات هلذا االعتقاد – فليس أمامهم من خيار آخر غري 

أن يكونوا ثوريني، ولكن ال يمكن هلم يف هذه احلال أن يقدموا أنفسهم عىل أهنم ديمقراطيون«.)56( 

 إن مفكرنا الذي يشعر باالنقسام والتمّزق بني ما يقوله تفكيّكه ملفهومات الديمقراطية والثورة 
-حني يتكشف له املخبوء واملتواري من دالالت ومعان ومحوالت- بل بني ما يأمل أن يتحقق عرب 
إصالحات تدرجية من دون اللجوء إىل العنف الذي سيولد موجة من العنف املضاد. وما يقوله الواقع 
الذي تسعى الثورات ال إلصالحه وإنام لتغيريه وإطاحته. كأين به يامرس لعبة التقّية - التي يبدو أن 
املثل  اليوم- بل كأنه يساير  العريب ما زالت قائمة حتى  التي كانت تؤدهيا يف تارخينا وتراثنا  الوظيفة 
الشعبي القائل: »رضبة عىل احلافر ورضبة عىل السندان« فهو يف الوقت ذاته الذي ال ينكر عىل الثوار 
ثورهتم يف ما إذا كان الواقع فاسًدا بام ال حيتمل اإلصالح -وهو كذلك فعاًل- وإنام التغيري احلتمي، 
نجده يقوهلا بملء الفم، إنه ال يصح للثوري أن يقدم نفسه عىل أنه ديمقراطي. وقد تنّبه طرابييش هلذا 
التناقض يف موقفه فعرّب عنه يف أحد املؤمترات العلمية، قائاًل: »وعند هذا التناقض الذي يبدو بال خمرج 
بني األيديولوجيتني الثورية والواقعية نختتم هذه الورقة - شبه الشخصية نفسها- فهي ما استهدفت 
أن تكون نقًدا آلخرين -وهنا الثوريني العرب- بقدر ما أرادت نفسها تصفية حساب مع الذات«.)57( 
فهل هو اعتذار مضمر من مفكر عاش يف الغرب الديمقراطي ردًحا طوياًل من الزمن، ونيس، ربام، 
كيف يشتِغُل االستبداد والطغيان يف عاملنا العريب فيحُرم اإلنسان من أبسط حقوقه الطبيعية، يف املأكل 
واملرشب، عالوة عىل حقه يف حياة كريمة وإنسانية يكون بمقدوره أن يعرّب عن أرائه ومعتقداته بحرية، 

من غري وجل أو خوف من اعتقال أو تغييب. 

)))(  جورج طرابييش، ست محطات يف حيايت، ص7

)6)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص 6) 

)7)(  جورج طرابييش، يف ثقافة الدميقراطية، ص7) 
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ا جديًدا جورج طرابييش هنضويًّ

عبد اهلل تركامين

ملخص تنفيذي

كشف ربيع الثورات العربية عقم األدوات الفكرية � املعرفية املوروثة، وقصورها عن فهم أسباب 
بناء  من  أقل  ليس  العربية  املجتمعات  عىل  مطروح  هو  فام  مسارها،  وحتليل  وقراءهتا  الثورات  هذه 
مرشوع هنضوي متجدد. ويف هذا املجال تعد طروحات جورج طرابييش خصوًصا يف قراءة الرتاث 
ونقده وجتديده، ونرش ثقافة الديمقراطية والعلامنية، واحدة من اللبنات املسهمة يف هذا املرشوع. إذ 
الثابت يف مسرية »النهضوي اجلديد« دعوته الرصحية إىل اعتامد العقل والتزام الديمقراطية والعلامنية 
ملجتمعاتنا  يتيح  بام  متجدد،  هنضوي  مرشوع  وبناء  املايض  أرس  من  العريب  اإلنسان  حترير  إىل  سبياًل 

العربية الدخول يف العرص واحلداثة. 

لقد رفض طرابييش التفسريات كلها التي تعيد هزيمة العقل يف اإلسالم إىل قوى خارجية، بل أعاد 
حمنة العقل إىل كوهنا مأساة داخلية وحمكومة بآليات ذاتية. وعّد الديمقراطية عملية مستمرة، تتضمن 
معاين التعلم والتدريب والرتاكم، وهي ليست عملية قائمة بذاهتا، بل هلا متطلباهتا ورشوطها الثقافية 

واالقتصادية واالجتامعية والقانونية واملؤسسية. 

وأكد أّن العلامنية تعني عدم تدّخل الدولة يف الشؤون الدينية ملواطنيها، بحيث تكون املواطنة هي 
أساس العالقة بني الدولة واملواطن، ما يشكل ضامنة أكيدة للمساواة بني املواطنني، ولتالحم املجتمع، 

حني تكون العالقة بالوطن والدولة عالقة سياسية وليست عالقة دينية. 

ويف حمطات سريته الذاتية حتدث طرابييش عن حمطة األمل السوري، إذ إّن العالقة بني الدولة والنظام 
قد آلت إىل حمض عالقة ضدية. 

الكلامت املفتاحية األساسية للبحث

الديمقراطية،  العقالنية،  اخلالصية،  األيديولوجيات  اجلابري،  عابد  حممد  طرابييش،  جورج 
العلامنية.
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مقدمة

ينتمي الفقيد جورج طرابييش إىل جيل انخرط يف العمل السيايس منذ مخسينيات القرن املايض، وواكب 
مرشوع »النهوض العريب«، يف النظرية واملامرسة. لكّن انكشاف عجز هذا املرشوع عام 1967 وضعه أمام 

مراجعة لتجربته السياسية، وأضاء له جماالت متثلت يف قراءة نقدية للفكر العريب السائد وللرتاث. 

إّن الثابت يف مسرية »النهضوي اجلديد« )1(جورج طرابييش دعوته الرصحية إىل اعتامد العقل والتزام 
الديمقراطية والعلامنية سبياًل إىل حترير اإلنسان العريب من أرس املايض وبناء مرشوع هنضوي متجدد، 

بام يتيح ملجتمعاتنا العربية الدخول يف العرص واحلداثة. 

ويف مقاربتنا لفكر »النهضوي اجلديد« سوف نتناول مرتكزاته الثالثة: العقالنية، والديمقراطية، 
والعلامنية، بوصفها رشوًطا إنسانية للتقدم والنهوض واحلياة، ونختم بإطاللة عىل موقفه من الثورة 

السورية: حمطة التوقف والصمت والشلل التام عن الكتابة.

أواًل: العقالنية، وسلطان العقل وليس النقل 

بوصفها البحث املستمر يف املعايري التي تقاس هبا صحة االسرتاتيجيات، التي تصوغها اجلامعات أو 
تسعى لصوغها، من أجل إحراز التقدم ومسايرة التاريخ، وحتسني مردودية اجلهد اإلنساين ورفع فاعليته. 

لقد احتل موضوع العقالنية مكاًنا مهاًم يف كتابات طرابييش، بحيث كان مادة لكتابني من مؤلفاته: 
»العقل املستقيل يف اإلسالم« )2004( و«املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم«)2008(.

فمنذ حمنة املعتزلة التي فقد فيها العقل والتفسري العقالين للنصوص الدينية والرتاثية أهم جتربة كانت 
تؤرش إىل مرحلة متقدمة يف تطور الفكر العريب اإلسالمي وهنضته، وصواًل إىل الزمن الراهن من انبعاث 
أقىص أشكال املوروث املتخلف فكرًيا وسياسًيا، واملرتجم يف حركات تطرف إرهابية تغزو املجتمعات 
العربية، ظل العقل هدًفا للقوى املناهضة للتقدم. فقد جرت »عملية التصفية التارخيية لالعتزال التي 

)1(  »لو أردت التعريف بنفيس، اآلن، بعد كل مراحل التطور الفكري التي مررت بها، لقلت عن نفيس أنني »داعية تجديد للنهضة«، ومبزيد من التحديد 

أمتنى أن أُعرَّف بأنني »نهضوي جديد«، ألنني أعتقد أّن املشكلة يف العامل العريب ليست محصورة بجانب دون آخر. ليست القضية، قضية دميقراطية فقط، 

وال ليربالية فقط، وال اشرتاكية فقط كام كنا نتوهم يف يوم من األيام، كل هذه األيديولوجيات، التي أسميها »أيديوجيات خالصية«، ليست حاًل. ملاذا أقول 

أنا نهضوي أو داعية تجديد للنهضة؟ ألنني أعتقد أّن كل هذه اإلشكاالت هي نتيجة وليست هي السبب لتغيري واقع العامل العريب، نحن نحتاج إىل تجديد 

النهضة ألننا نحتاج إىل أن نزرع البذور من جديد ال أن نقطف الثامر«. 

حاوره: إبراهيم حاج عبدي، صحيفة »الرياض« السعودية – 8 حزيران/ يونيو 2006.
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التي كان  النسبية  إلغاء االستقاللية  العربية اإلسالمية، وإىل  العقل يف احلضارة  إقالة  إىل إعالن  انتهت 
أقّر له هبا املعتزلة، وإىل حمارصة كل انفتاح وكل نزوع عقيل إىل اجلديد، حتت شعار حماربة البدعة الذي 
ساد بال منازع عىل امتداد القرنني السابع والثامن اهلجريني، وكان مدخل احلضارة العربية - اإلسالمية 
إىل رسداب ليل االنحطاط الطويل«)2(، فعىل امتداد التاريخ اإلسالمي، ظل العقل يعيش حمنًا متتالية، 
ورصاًعا مع »اجلمود العقائدي« لتفسري النص الديني، وظل معتنقو العقل بني مطرقة الفقهاء النصوصيني 

وسندان السلطان الذي يرى يف هؤالء الفقهاء دعامته األساسية يف تسويغ قراراته وأحكامه. 

وعليه رفض طرابييش التفسريات كلها التي تعيد هزيمة العقل يف اإلسالم إىل قوى خارجية، بل أعاد 
حمنة العقل إىل كوهنا -يف األساس- مأساة داخلية وحمكومة بآليات ذاتية، يتحمل فيها العقل العريب - 
اإلسالمي مسؤولية إقالة نفسه بنفسه. فبحسب رأيه مل جيد حممد عابد اجلابري من تعليل لظاهرة استقالة 
العقل يف اإلسالم سوى الغزو اخلارجي -عىل منوال حصان طروادة- من جحافل الالمعقول من هرمسّية 
وغنوصّية وعرفان »مرشقي« وتيارات »املوروث القديم« كلها التي كانت تشكل بمجموعها »اآلخر«، 
بالنسبة إىل اإلسالم، والتي اكتسحت تدرجيًيا، وتسلاًل، ساحة العقل العريب - اإلسالمي حتى أخرجته 
من مداره وأدخلته يف ليل االنحطاط الطويل. إّنه بذلك يسكت عن العوامل الداخلية التي فعلت فعلها 

يف هذا األفول، ممتنًعا امتناًعا شبه تام عن تفكيك آليات أفول هذا العقل واستقالته، من داخله. 

وهكذا، كانت إضافة مهمة من طرابييش، ال يف الرد عىل اجلابري، لكن يف تفكيك اآلليات التي 
كّبلت العقل العريب، انطالًقا من مكّوناته الداخلية ال باالقتصار عىل العوامل اخلارجية التي ما فتئت 
إسالم  إىل  القرآن  إسالم  »من  كتاب  هي  اإلضافة  هذه  الثقافة.  هذه  ختّلف  ِوْزر  حتمل  القديم  منذ 
به خمتلف مكّونات  الذي قامت  الدور األيديولوجي  بنّي حقيقة  الذي  الكتاب  احلديث« )2010(، 

العقل العريب من حيث دعمه وتطويره، ومن حيث تكبيله وشّل فعله املعريف بخاصة)3(.

ويبدو أّن مهمة طرابييش كانت أكثر تعقيًدا وخطًرا من مهمة فولتري يف القرن الثامن عرش، يف زماننا احلارض، 
وهو يواجه األصولية الالعقالنية، بل األصوليات، وهي ذات أنياب، وخمالب، وثروات، ونفوذ، تضيف إىل 
مهمته عراقيل عدة. وهو هبذا خيتلف عن القائلني بوجوب القطيعة التامة مع الرتاث، سواء أكان دينًيا، أم فلسفًيا، 

أم أدبًيا...إلخ، وهي نظرة متوازنة، تشعُّ بالعقالنية من جهة، وترفض التسليم، واالنقياد من جهة أخرى))(.

)2(  جورج طرابييش، هرطقات 1: عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، )بريوت: دار الساقي،  2006(، ص 6).

))(  خالد غزال، ))جورج طرابييش رائد اصالح ديني وسيايس((، موقع »األوان«، 12 نيسان/ أبريل )201.

رابط املوقع: www.alawan.org//جورج طرابييش ودوره يف التنوير العريب1-/

))(  وليد محمود خالص، ))رسالة مفتوحة إىل جورج طرابييش عىل هيئة السؤال: ألست فولتري العرب؟((، موقع »األوان«، 29 نيسان/ أبريل )201.

 https://goo.gl/YzWHv9 :رابط املوقع

http://www.alawan.org//جورج
http://www.alawan.org//جورج
http://alawan.org/auteur1380.html
https://goo.gl/YzWHv9
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ثانًيا: الديمقراطية

قائمة  عملية  ليست  وهي  والرتاكم،  والتدريب  التعّلم  معاين  تتضمن  مستمرة،  عملية  بوصفها 
وبغض  واملؤسسية.  والقانونية  واالجتامعية  واالقتصادية  الثقافية  ورشوطها  متطلباهتا  هلا  بل  بذاهتا، 
النظر عن املعاين املتعددة ملفهوم الديمقراطية، فإّن املفهوم يدور بصفة أساسية حول ثالثة أبعاد رئيسة: 
توفري ضامنات احرتام حقوق اإلنسان، واحرتام مبدأ تداول السلطة طبًقا لإلرادة الشعبية، والقبول 

بالتعدد السيايس والفكري. 

السياسية  تياراهتا  العربية وطالت  املجتمعات  أصابت  التي  واأليديولوجية  السياسية  اهلزائم  بعد 
ونخبها الفكرية، سادت موجة من التحّول إىل مفهومات تتصل أواًل باحلداثة والتقدم، وعىل رأسها 
اكتشاف هذه األحزاب والنخب أهنا كانت مناهضة للقيم الليربالية يف النظرية ويف املامرسة الداخلية 
فكر  من  »قفزة«  أحزاهبا  وبعض  العربية  املجتمعات  نخب  شهدت  هكذا  املجتمع.  مع  العالقة  ويف 
شمويل إىل الديمقراطية. والغريب أّن املنتقلني معظمهم، أحزاًبا ونخًبا، مل يكلفوا أنفسهم تفسري هذا 
االنتقال أو ممارسة نقد ذايت من جهة، كام مل يكلفوا أنفسهم رشح هذه الديمقراطية الوافدة وتفسريها 
ورشوط التزامها وممارستها. رفض طرابييش أن يكون يف ركاب املنتقلني بشكل أعمى، أخضع جتربته 

الفكرية لنقد ذايت صارم، وأمعن يف تفكيك معنى الديمقراطية وتبيان رشوطها ومتطلباهتا. 

وهكذا، اخرتقت املناقشات والسجاالت يف شأن الديمقراطية جممل كتابات طرابييش، إذ شدد عىل 
إشكاالت الديمقراطية العربية، فأشار إىل أن »أول ما يمكن مالحظته أّن الديمقراطية هنا هي موضع 
طلب أيديولوجي شديد، ولكن من دون عرض عىل صعيد الواقع الفعيل، ومن دون تأسيس نظري عىل 
صعيد املفهوم«. وعّدد ست إشكاالت للديمقراطية العربية)5(: املفتاح والتاج، الثمرة والبذرة، مفتاح 
املفتاح، الرشطي ورجل املباحث، الذئب واحلمل، الصندوقني. إذ أكد أّن الديمقراطية تشكل »نقطة 
وصول«، وهي تتّوج تطوًرا ومساًرا يف التحّوالت البنيوية. وحّذر من الغلّو يف حتويل الديمقراطية إىل 
معجزة »فبقدر ما تتحّول الديمقراطية إىل مذهب من مذاهب العرص الذهبي، فإّن الديمقراطية تكون 

قاتلة للديمقراطية. فالديمقراطية منطق ال الهوت، معادلة جربية ال صيغة سحرية«)6(.

املجتمعات  لكّن  الديمقراطية،  ثقافة  نرش  يف  الرئيس  املعوق  تشّكل  العربية  األنظمة  أّن  صحيح 
العربية تضع عقبات أمام هذه الثقافة. ما تزال جمتمعاتنا بعيدة من االعرتاف باآلخر، وكثري من النخب 
العربية تقبل احلديث يف الديمقراطية عندما يتصل بالسياسة، وترفضه حني يتطرق إىل الدين أو املرأة 

))(  جورج طرابييش: هرطقات 1، ص ص 10 – 18.

)6(  جورج طرابييش: هرطقات 1، ص 9.
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ومساواهتا بالرجل يف احلقوق والواجبات. ومن العقبات املجتمعية العربية، التزايد املتواصل ألعداد 
األميني وارتفاع مستوى الفقر واالنفجار السكاين. واحلال أّن الديمقراطية هي يف التعريف »تداول 
السلطة من دون أن تتعداه إىل االستيالء عىل الدولة«)7(. والسبيل الوحيد أمام أي نظام إىل إصالح 
حقيقي لنفسه هو إلغاء نفسه ورّد االعتبار، االعتبار كله، إىل الدولة التي يكون قد صادرها ملصلحته.

األوسط  الرشق  ولكّن  السياسية،  قَيمه  سّلم  أعىل  يف  الديمقراطية  يضع  عامل  اليوم  العامل  إّن  ثم 
يمثل -مع ذلك- حالة هلا خصوصيتها، فالديمقراطية »نبتة غري مؤهلة للنامء يف تربة حربية. والرشق 
األوسط العريب، وبخاصة جناحه السوري، ما زال منذ 1948، وعىل األخص منذ 1967، يف حالة 
حرب ولو موقوفة عن القتال. وحالة احلرب تربة موّلدة جلراثيم الدكتاتورية، وهذا إىل حّد أّن األنظمة 
الدكتاتورية ذاهتا غالًبا ما تبقي عليها قائمة حتى ترْشِعن نفسها بقدر أو آخر يف نظر مواطنيها، أو بتعبري 

أكثر مطابقة لواقع احلال يف سورية كام يف معظم األقطار العربية األخرى: رعاياها« )8(.

رئيًسا  بوصفه  أوباما  الرئيس  عاتق  عىل  تقع  طرابييش(،  من  مفرتضة  )رسالة  بالتحديد  هنا  ومن 
ألقوى دولة يف العامل مسؤولية »عقد قران غري قابل للفصم بني رشق أوسط ديمقراطي ورشق أوسط 
سلمي«. إن إجياد حل سلمي وعادل بقدر اإلمكان للرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني- السوري يبقى 
هو »الضامنة التي ال مناص منها لنامء النبتة الديــمقراطـية وعـــدم انتكاسها يف ما كان ُيعرف سابًقا 

باسم دول املواجهة«)9(. 

املشكلة ال تكمن فقط يف حتويل نظام الدولة، املشكلة تكمن أيًضا يف حتويل املجتمع نفسه. ومع 
األسف، األيديولوجيات اخلالصية كلها تتصور أنه حال تغيري السلطة يف هذا االجتاه أو ذاك فقد تغرّي 
كل يشء. أنا أظن أّن املشكلة أعمق من ذلك كثرًيا، وأهنا متسُّ عمق املجتمع. ما مل حيدث تغيري يف عمق 
املجتمع فلن نقطف هذه الثامر املرجوة، سواء سميناها ديمقراطية أم ليربالية، ولذلك أشري، ما دامت 
الديمقراطية اليوم هي الشغل الشاغل للناس، وما داموا يتصورون أهنا هي التي ستنقلنا من جحيم 
التخلف إىل جنة التقدم، أشري إىل إشكاليتني كبريتني يف الديمقراطية: هناك اآللية الديمقراطية، وال قيام 
للديمقراطية من دوهنا، ولكن هناك أيًضا ثقافة الديمقراطية؛ من دون ثقافة الديمقراطية تتحول اآللية 
سيصوت  والسني  للشيعي،  سيصوت  الشيعي  هنا،  مثااًل  وأعطي  عدد.  دكتاتورية  إىل  الديمقراطية 
للسني، واملسيحي للمسيحي، أو الكردي سيصوت للكردي عىل أساس إثني، فاآللية الديمقراطية 
الديمقراطية عىل كريس بثالث قوائم بداًل  الديمقراطية فكأنك تقدم  الثقافة  إذا كانت مفصولة عن 

)7(  جورج طرابييش، ))النظام من اإلصالح إىل اإللغاء((، صحيفة »الحياة« اللندنية، 28 أيار/ مايو 2011.

)8(  جورج طرابييش، النظام من اإلصالح إىل اإللغاء، املرجع السابق.

)9(  جورج طرابييش، النظام من اإلصالح إىل اإللغاء، املرجع السابق.
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من أربع قوائم. لذلك أمّيز بني صندوقني - إذا جاز التعبري - صندوق االقرتاع، وهو أسايس، فال 
ديمقراطية من دون صندوق اقرتاع، ولكن أظن أيًضا ال بد من صندوق مججمة الرأس. إذا مل حيدث 
تغيري يف مججمة الرأس فلن يولد إنسان ديمقراطي، بل سيولد إنسان شيعي، سني، مسيحي، كردي، 

أمازيغي…إلخ.

الديمقراطية هي قرار فرد مستقل وحر بنفسه وتفكريه، ومستقل عن ركائزه االجتامعية واإلثنية 
والطائفية، إذا مل يولد هذا الفرد فصندوق االقرتاع سيتحول إىل دكتاتورية عدد. لذلك أقول »ليس 
تتأسس  مل  وإذا  املجتمع،  يف  حتّول  هو  الديمقراطي  والتحّول  املعيار،  وحده  هو  االقرتاع  صندوق 
عالقات ديمقراطية داخل األرسة ويف سلك التعليم والعمل، ويف املؤسسات املختلفة فمن الصعب 

أن يصّوت الفرد بشكل ديمقراطي«)10(.

وعند سؤاله عن السبيل إىل تكريس ثقافة الديمقراطية يف جمتمعاتنا املكبلة بألف قيد وقيد؟، أجاب 
»هذه مهمة طويلة وشاقة، وال نتوقع منها نتائج فورية. أنا أتكلم عن بذرة الديمقراطية ال عن قطف 
ثمرهتا، وهذه عملية طويلة فقد احتاجت أوروبا إىل مخسمئة سنة حتى تطور النظام الديمقراطي لدهيا. 
ثم  يوم إىل شجرية  تتطور ذات  اعتناء ومحاية حتى  إىل رعاية كثرية وإىل  نبتة حتتاج  الديمقراطية هي 
شجرة ثم تثمر، فالوهم الكبري اليوم هو القول بأننا سنعمل انتخابات وانتهت القصة، هذه فكرة خميبة 
لآلمال كام كانت فكرة الوحدة من قبل أو فكرة االشرتاكية. ال يوجد حل سحري. احللول جيب أن 
تكون تارخيية، والتاريخ ال يقفز بل يتقدم ببطء، ثم إذا تراكم التقدم يتحول إىل انقالب، ولكن ليس 
بني ليلة وضحاها، لذلك أنا ديمقراطي ولكني مؤجل، أنا اسمي نفيس »مرشوًعا ديمقراطًيا«، ولست 
ديمقراطًيا، ألّن الديمقراطية ليست ثمرة جاهزة برسم القطف اآلن يف واقع املجتمعات العربية«)11(. 

ويف حوار سابق قال »فلنملك اجلرأة عىل أن نعرتف لئن كانت األنظمة العربية تقيم العثرات أمام 
اآللية الديمقراطية، فإّن املجتمعات العربية الراهنة تقيم العثرات أمام الثقافة الديمقراطية. فاألنظمة 
العربية ال تتحمل انتخاًبا حًرا، ولكن املجتمعات العربية ال تتحمل رأًيا حًرا. وجمتمع يريد الديمقراطية 
يف السياسة، وال يريدها يف الفكر، وال عىل األخص يف الدين، وال بطبيعة احلال يف العالقات اجلنسية، 
هو جمتمع يستسهل الديمقراطية وخيتزهلا يف آن مًعا، ومن االستسهال -كام يف االختزال- ما قتل!«)12(.

)10(  جواب طرابييش عن سؤال: ملاذا أخفقت األيديولوجيات الخالصية؟ 

حاوره: إبراهيم حاج عبدي، صحيفة »الرياض« السعودية – 8 حزيران/ يونيو 2006.

)11(  صحيفة »الرياض« السعودية – 8 حزيران/ يونيو 2006، املرجع السابق.

)12(  حوار مع موقع »الحوار اليوم«، 8 أيار/ مايو 2012.

http://www.alhiwartoday.net/node/(288 :رابط الحوار
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يؤكد طرابييش يف هذا املجال أّن العقد الديمقراطي حيتاج إىل هتيئة البيئة اخلاصة به، خصوًصا ما 
أن تكون  بدون  للحكم  نظاًما  أن تكون  يمكن  والفكرية، و«الديمقراطية ال  املادية  بالرشوط  يتصل 
نظاًما للمجتمع، فالديمقراطية هي باألساس ظاهرة جمتمعية، واملجتمع هو يف املقام األول نسيج من 
العقليات. ولئن تكن احلرية الديمقراطية تنتهي ال حمالة إىل صندوق االقرتاع، فإّن الصندوق األول 

الذي تنطلق منه هو مججمة الرأس«)13(. 

العربية  النخب  الرأي احلر، وكثري من  تقبل  باآلخر وعن  بعيدة عن االعرتاف  تزال جمتمعاتنا  ما 
تقبل احلديث يف الديمقراطية عندما يتصل بالسياسة وترفضه حني يتطرق إىل الدين أو إىل قضية املرأة 
ومساواهتا بالرجل يف احلقوق والواجبات. ومن العقبات املجتمعية العربية التزايد املتواصل ألعداد 
األميني وارتفاع مستوى الفقر واالنفجار السكاين، كلها عوامل تسهم يف مأزق الديمقراطية وترفع 

منسوبه يف العامل العريب.

ثالًثا: العلامنية

بمعنى عدم تدّخل الدولة يف الشؤون الدينية ملواطنيها، بحيث تكون املواطنة هي أساس العالقة 
العالقة  تكون  إذ  املجتمع،  ولتالحم  املواطنني  ملساواة  أكيدة  ضامنة  يشكل  ما  واملواطن،  الدولة  بني 
أصحاب  بني  السياسية  املساواة  من  حتد  قد  دينية،  عالقة  وليست  سياسية  عالقة  والدولة  بالوطن 

الديانات املختلفة.

جمتمع  بناء  أجل  من  أمهيتها  ومدى  العلامنية،  ماهية  متاًما  يدركون  ال  العريب  العامل  يف  كثريين  إّن 
ديمقراطي يف مستوى حتديات العرص. لذلك أكد طرابييش رضورة العلامنية، بوصفها احلل للرصاعات 

الطائفية واالقتتال املذهبي، والطريق املفيض إىل اخلروج من حالة الرتّدي التي يعيشها العامل العريب.

وعندما يدور الكالم عن العلامنية فغالًبا ما جيري تناوهلا بوصفها آلية -من طبيعة قانونية يف املقام 
األول- للفصل بني الدين والدولة، ومن ثم لتسوية العالقات بني األديان املختلفة، كام بني الطوائف 
للعامل  كلها  األمهية  مهاًم  يكون  أن  يمكن  للعلامنية  آخر  وجًها  ولكّن  الواحد.  الدين  داخل  املختلفة 
العريب - اإلسالمي، وذلك من حيث إهنا عنرص فاعل أسايس يف جدلية التقدم والتخلف. عىل أهنا 

»جهاد يف سبيل الدنيا كخيار بديل عن اجلهاد يف سبيل اآلخرة«.

النخب  من  العلامنية،  قضية  مع  التعاطي  جرى  الديمقراطية،  قضية  مع  التعاطي  غرار  وعىل 

))1(  جورج طرابييش، هرطقات 1، املرجع السابق، ص 7.
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تعصف  التي  واملذهبية  الطائفية  الرصاعات  من  للخالص  جاهزة  وصفة  أهنا  عىل  واألحزاب، 
بمجتمعاتنا، من دون بناء ثقافتها وتعيني رشوطها املوضوعية والذاتية. وقد تصدى طرابييش للذين 
ينكرون عىل العلامنية رضورهتا يف املجتمعات اإلسالمية، أو الذين حيرصون مطلبها باألقليات غري 
اإلسالمية، فيحسم بأّن العلامنية مشكلة إسالمية – إسالمية أواًل وقبل كل يشء »يتفق خصوم العلامنية 
يف الساحة الثقافية املعارصة، سواء أكانوا من دعاة احلداثة أم من دعاة القدامة، بوصفها نموذًجا ملشكلة 
مستوردة. فالعلامنية يف رأهيم رأت النور يف الغرب، وحتديًدا الغرب املسيحي. وما رأته إالّ لتقدم جواًبا 
عن مشكل هو من إفراز الغرب املسيحي حرًصا: الرصاع الالهويت والسيايس، الذي أخذ شكل حرب 
متوالية احللقات دامت أكثر من مئة سنة، بني الغالبية الكاثوليكية واألقلية الربوتستانتية. وعن طريق 
الرتمجة واملحاكاة الرثة، املوسومة بالتفرنج، كام يقولون، جرى ازدراع تلك املشكلة الغربية يف جسم 
الثقافة العربية احلديثة من دون أن تكون هبا إليها حاجة حقيقة، وبدون أن تلّبي طلًبا فعلًيا –أو متومًها 

أنه كذلك– إالّ للجامعة األقلوية التي تطوعت الستريادها: نصارى الرشق«)14(.

وإذا كانت العلامنية يف وجه من وجوهها »فلسفة وآلية لتسوية العالقات، ال بني األديان املختلفة 
فحسب، بل كذلك بني الطوائف املختلفة يف الدين الواحد، فهذا ما جيعلها أكثر من رضورة يف جمتمعاتنا 
العربية واإلسالمية القائمة عىل تعدديات طائفية ومذهبية، مما جيعل منها قضية إسالمية – إسالمية قبل 
أن تكون قضية مسيحية – إسالمية. لعل الرصاعات املذهبية والطائفية املندلعة اليوم حروًبا أهلية بني 

الطوائف اإلسالمية خري حافز العتبار العلامنية أحد الطرق املؤدية إىل احلد من هذه احلروب«)15(.

ويف استعادة للمسار الذي سلكته العلامنية يف املسيحية يشري طرابييش إىل أنه »لن يكون أصعب بكثري 
عىل اإلسالم من املسيحية دخول العلمنة. ففي املسيحية ليست بذور العلامنية هي التي تطورت إىل شجرة 
قها الغرب مع نفسه وَتَعْلَمن، عادت املسيحية  وغابة، بل العكس: عندما اكتملت القطيعة املعرفية التي حقَّ
ره. وأعتقد أّن اإلسالم سيدخل هذه املرحلة، وسيعود إىل ماضيه يف  إىل تارخيها، لتكتشف هذا التعلُمن وتربِّ
ما بعد، ليكتشف تلك البذور ويمنحها تسمية جديدة. وهذا األمر رضوري لإلسالم نفسه، وسيساعده عىل 
أن يتحول من إسالم سيايس إىل إسالم روحي، متاًما كام حصل يف املسيحية. واإلسالم هو أحوج األديان 
اليوم إىل الفصل فيه بني الزمني والروحي... ولئن كان اإلسالم »املسيَّس« و«املؤدلج« يشنُّ حرًبا شعواء 
عىل العلامنية، فام ذلك إالّ ألنه يرفض مبدأ فصل الدين عن الدولة، بل كذلك ألّن العلامنية، بام يرتتب عليها 
من فصل بني الروحي والزمني، حتى عىل الصعيد الديني املحض، من شأهنا أن تساعد اإلسالم عىل فك 

نفسه من أرس »التسييس« و«األدجلة« وعىل اسرتداد وضعيته الطبيعية كوجدان مجعي شبه فطري«)16(.

))1(  جورج طرابييش، هرطقات 2/عن العلامنية كإشكالية إسالمية – إسالمية، ط1، )دار الساقي: بريوت، 2008(، ص 9. 

))1(  جورج طرابييش، هرطقات 2، املرجع السابق، ص 10.

)16(  حوار مع موقع »الحوار اليوم«.
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املجتمعات  يف  هائلة  حتّوالت  أحدثت  دنيوية،  جهادية  مسألة  بوصفها  العلمنة  اىل  طرابييش  ينظر 
الغربية، وقام نجاحها بعد أن أخذت مستويات متعددة)17(: أوهلا، »العلمنة الدينية  التي كرست احتكار 
املقدسة.  النصوص  تأويل  احتكار  وكرست  البرشي،  الشخص  إىل  اإليامن  وردت  لإليامن  الكنيسة 
وثانيها، »العلمنة الثقافية« التي أعتقت األدب من ربقة التصّور الديني للعامل وجعلت األدب متمحوًرا 
الكتاب  لغة  عىل  بالتمرد  متثلت  التي  اللغوية«  »العلمنة  وثالثها،  الدنيوي.  ومصريه  اإلنسان  حول 
املقدس عرب تكريس اللغات العامية الدنيوية. ورابعها، »العلمنة اإلنسانية« التي أعادت عملية إحياء 
الفلسفة  اكتشاف  بإعادة  اقرتنت  التي  العقلية«  »العلمنة  القديمة. وخامسها،  للعصور  الوثنية  الثقافة 
العقل وحتت سيادته  إمرة  تعمل يف  الفلسفة  ما جعل  أول،  العقل كمعطى  ترى  كانت  التي  اليونانية 
بعد أن كانت سابًقا خادمة لالهوت. وسادسها، »العلمنة العلمية« التي أفادت من الثورة الكوبرنيكية 
واألهم  الشمس،  بمركزية  والقول  األرض  ومركزية  الكون  حول  التوراتية  النظرية  إىل  طعنة  لتوّجه 
من ذلك كله تكريس حق العلم، ومن ثم العقل البرشي، يف التحرر من األساطري الغيبية ويف التثوير 
الدائم والالمتناهي للمعرفة الدنيوية. وسابعها، »العلمنة الطبقية« املتمثلة بظهور الطبقة البورجوازية 
وصعودها، تلك التي حرصت جهادها باألرض وليس بالسامء، ومتحورت فلسفتها حول املادة أكثر 
عىل  وخلفائه  اهلل  من  الترشيع  مبدأ  نقل  أكدت  التي  القانونية«  »العلمنة  وثامنها،  الروح.  حول  منها 
األرض إىل الشعب عرب ممثليه يف الربملانات. وتاسعها، »العلمنة السياسية« التي حرصت مبدأ السيادة 
باألمة، وأسهمت يف نشوء الدولة/األمة أو الدولة القومية وتبلورها. وعارشها، »العلمنة اجلنسية« إذ 

تفتقت هذه العلمنة عن حترير مزدوج للحياة اجلنسية البرشية من ربقة اجلريمة وربقة اخلطيئة مًعا.

قانونية  آلية  بوصفها  والعلامنية  وحضارية،  تارخيية  سريورة  بوصفها  العلمنة،  بني  التمييز  هذا 
رضورية، ال لتفّهم واقعة احلداثة األوروبية وحدها، بل كذلك لتفّهم واقعة تعلمن املجتمع، بالتوازي 
تركيا  أو  البلشفية  روسيا  يف  حدث  ما  بخالف  األوروبية،  البلدان  يف  الدولة  تعلمن  مع  والتواقت 
الكاملية، إذ أجربت الدولة املجتمع عىل اعتناق العلامنية وفرضتها عليه فرًضا بوصفها أيديولوجيا أو 

حتى دينًا بدياًل.

من  واالنفالت  اإلحلاد،  إىل  الدعوة  األشكال،  من  شكل  بأي  تعني،  ال  العلامنية  إىل  الدعوة  إّن   
القيم واألخالق، كام حيلو لبعض الباحثني أن يثبتوا من خالل رؤية ضيقة، وانحراف منهجي يبغون 
الوصول به إىل أغراضهم. فاإلحلاد نفسه »ذو مشارب متنوعة، واجتاهات خمتلفة، واملالحظ أنه فردي، 

بينام العلامنية ظاهرة عامة تكاد تنتظم املجتمع بأكمله«)18(.

)17(  جورج طرابييش، هرطقات 2، ص ص 99 - )10.

)18( وليد محمود خالص، رسالة مفتوحة إىل جورج طرابييش عىل هيئة السؤال: ألست فولتري العرب؟.

رابط املوقع: https://www.alawan.org/ جورج طرابييش ودوره يف التنوير العريب

http://alawan.org/auteur1380.html
http://alawan.org/auteur1380.html
https://www.alawan.org/
https://www.alawan.org/
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يف  وذلك  اجلابري،  عابد  حممد  مرموق،  مفكر  بالدين  العلامنية  مرادفة  فخ  يف  وقع  من  بني  ومن 
ناقش طرحه هذا جورج طرابييش يف كتابه  »الدين والدولة وتطبيق الرشيعة« )1996(، وقد  كتابه 
»هرطقات«، إذ شّن نقًدا مربًرا عىل طرح اجلابري الذي طرح »الديمقراطية« و«العقالنية السياسية« 
بدياًل عن »العلامنية«، إذ يقول اجلابري »الديمقراطية تعني حفظ احلقوق، حقوق األفراد، وحقوق 
املنطقية واألخالقية،  العقل ومعايريه  السياسية عن  املامرسة  الصدور يف  اجلامعات، والعقالنية تعني 

وليس عن اهلوى والتعصب وتقلبات املزاج«.

ما ذكره اجلابري عن وظيفة »العقالنية السياسية« هو ذاته وظيفة »العلامنية«، لكنه هيرب منها لسببني 
لتحرير  نفسها(  العلامنية  بوظيفة  تقوم  )التي  السياسية  بالعقالنية  املجتمعات  إقناع  أوهلام،  اثنني)19(: 
املعنى من اإلرث الديني املعادي للقيم التي تنتجها العلامنية، والذهاب إىل مصطلح آخر يطمئن مجوع 
املسلمني بأّن العلامنية ال رضورة هلا، وإنام األولوية للعقالنية، وذلك انطالًقا من اعتقاد اجلابري بأّن 
العلامنية يف املجتمعات العربية نرشها »مسيحيو الشام«، ومن ثم ال حاجة للمسلمني إىل مفهوم يرّوج 
له املثقفون املسيحيون. وثانيهام، يلخصه بقوله »عبارة )فصل الدين عن الدولة( عبارة غري مستساغة 
إطالًقا يف جمتمع إسالمي، ألنه ال معنى يف اإلسالم إلقامة التعارض بني الدين والدولة«. وهنا يشرتك 
للعلامنية  السطحي  الفهم  ويأخذ  العلمنة،  مفهوم  اإلسالمي عىل  الراديكايل  االعرتاض  مع  اجلابري 

بوصفه القول النهائي.

رابًعا: سورية/ حمطة التوقف والصمت والشلل التام عن الكتابة

يف حمطات سريته الذاتية حتدث طرابييش عن حمطة األمل السوري، إذ ذّكر يف مقاله »سورية: النظام 
من اإلصالح إىل اإللغاء«، الذي نرشه يف 28 أيار/ مايو 2011، وقد كان حموره أن »سورية، متعددة 
األديان والطوائف واإلثنيات، تقف بدورها عىل أبواب جحيم احلرب األهلية ما مل يبادر النظام إىل 
البالد  يصون  إصالح سلمي  إىل  آخر  اإللغاء ال سبيل  هذا  فغري  بنفسه.  نفسه  بإلغاء  نفسه  إصالح 
من الدمار. ولكن بداًل من ذلك امتنع النظام حتى عن الوفاء بالوعود يف اإلصالح التي كان لّوح 
هبا«. وختم »إّن شليل عن الكتابة، أنا الذي مل أفعل شيًئا آخر يف حيايت سوى أن أكتب، هو بمثابة 
موت. ولكنه يبقى عىل كل حال موًتا صغرًيا عىل هامش ما قد يكونه املوت الكبري الذي هو موت 

الوطن«)20(. 

)19(  راجع وليد محمود خالص، رسالة مفتوحة، املرجع السابق.

)20(  جورج طرابييش، ))ست محطات يف حيايت((، موقع »الحوار املتمدن«، 17 آذار/ مارس 2016. 

رابط املوقع:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=(06997
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الرغبة وأنا أقرأ خطايَب  إليه كتب »ألبدأ هبذه املصارحة للقارئ: فلكم قاومت  املقال املشار  ويف 
أوباما املتتاليني عن التطورات الثورية املستجدة يف العامل العريب واللذين أهنى ثانيهام بدعوة الرئيس 
بشار األسد إىل إنجاز اإلصالحات املوعودة أو التنحي«. ماذا كانت ستقول تلك الرسالة إىل أوباما، 
التي مل أكتبها؟)21(: »سورية، ُقبيل االستقالل وُبعيده، كانت نموذًجا مبكًرا وغري مسبوق يف املنطقة 

العربية لدولة ديمقراطية، أو عىل األقل لدولة واعدة ديمقراطًيا«. 

وكل ما نريد قوله، باختصار شديد، هو أّن تلك السريورة التضخمية للمؤسسة العسكرية قد آلت 
إىل سلسلة متوالية احللقات من االبتالعات: ابتالع اجليش للمجتمع، وابتالع الدولة مما بات ُيعرف 
باسم »النظام«، ثم ابتالع اجليش نفسه بقدر ما جرى حتويله من جيش وطني إىل جيش »عقائدي«، 
وبالتوازي والتضافر، ابتالع حزب البعث نفسه بقدر ما جرى حتويله من إفراز سيايس – طليعي يف 

م هبا ملصادرة كل إمكان تطور ذايت لذلك املجتمع املدين نفسه. حينه للمجتمع املدين إىل أداة ُمتحكَّ

واحلال أنه ما دام مدار العاصفة كلها التي تعصف بسورية اليوم هو عىل املطلب الديمقراطي، الذي 
تقدم بالنسبة إىل الشعب السوري عىل أي مطلب آخر، فلنقل إّن العالقة بني الدولة والنظام قد آلت يف 
احلالة السورية إىل حمض عالقة ضدية. فلم يعد يكفي أن نقول إّن الدولة يشء والنظام يشء آخر، بل ال 
بد أن نضيف أّن أزمة املجتمع السوري تعود حرًصا إىل ابتالع النظام للدولة، واستتباع سلطتها لسلطته.

وإذ يقف النظام والدولة عىل هذا النحو عىل طريف نقيض، وإذ تغدو الدولة مستتبعة للنظام، بداًل 
من أن يكون النظام عاماًل يف إمرة الدولة، فلنا أن نفهم ملاذا يستحيل أن يكون النظام ديمقراطًيا. 

»الدور الذي ينتظر الرئيس األسد، الذي يقال لنا إنه كان سّباًقا منذ توليه السلطة إىل رفع شعار 
اإلصالح، هو أن جيمع يف شخصه، باإلحالة إىل جتربة النظام السوفيايت عىل األقل، بني غورباتشوف 

ويلتسن مًعا، ليجعل من إصالح النظام مقدمة إللغائه«.

)21(  جورج طرابييش، ))النظام من اإلصالح إىل اإللغاء((، صحيفة »الحياة« اللندنية، 28 أيار/ مايو 2011.
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خامتة

كشف ربيع الثورات العربية عقم األدوات الفكرية � املعرفية املوروثة، وقصورها عن فهم أسباب 
بناء  العربية ليس أقل من  التحّوالت وقراءهتا وحتليل مسارها. ما هو مطروح عىل املجتمعات  هذه 
الكهف،  أهل  عصور  إىل  املنتمية  وثقافته  األصولية  بقواه  الراهن  فاملسار  متجدد،  هنضوي  مرشوع 

ليست قدًرا مقّدًرا إىل األبد. 

واالجتامعية  السياسية  القوى  استنهاض  عىل  ترتكز  املرشوع  هذا  بناء  يف  املركزية  النقطة  ولعل 
احلاملة له، وعىل بناء ثقافة سياسية متجددة، استناًدا إىل ما قدمته احلداثة وقيمها، ثقافة تشكل املرشد 
العميل هلذا البناء. يف هذا املجال تشكل طروحات جورج طرابييش، خصوًصا يف قراءة الرتاث ونقده 
ولعل  املرشوع.  هذا  يف  املسهمة  اللبنات  من  واحدة  والعلامنية،  الديمقراطية  ثقافة  ونرش  وجتديده، 
جتربته يف النقد الذايت لرحلته السياسية الفكرية الطويلة متثل رضورة ماسة يف سياق املسار النهضوي. 

فهل تشكل جتربة طرابييش نموذًجا لنخب عربية تسري يف هذا النهج؟ 



169

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

مراجع البحث

دار  العربية،  واملامنعة  واحلداثة  والعلامنية  الديمقراطية  1/عن  هرطقات  طرابييش:  جورج   .1
الساقي، بريوت � 2006.

 – الساقي  دار  إسالمية،   – إسالمية  كإشكالية  العلامنية  2/عن  هرطقات  طرابييش:  جورج   .2
بريوت – 2008.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

170

ملف العدد



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

المحور الثالث: إشكاليات التراث



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018



173

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

رؤية جورج طرابييش يف حترر بعض الفقهاء من النص

اإلمام مالك نموذًجا

مجال اشطيبة

ملخص 

ترنو هذه الورقة البحثية إىل استجالء رؤية جورج طرابييش ملسألة التحرر من سلطة النصوص من 
بعض الفقهاء، وال سيام اإلمام مالك الذي عده كثري من الدارسني القدامى واملحدثني رائد مدرسة 
األثر واحلديث والرواية، وهو ما مل يقبله طرابييش، مؤيًدا رؤيته بكثري من األدلة والقرائن التي تؤكد 

كون إمام املدينة زعيم مدرسة الرأي بامتياز جنًبا إىل جنب مع أيب حنيفة وصاحبيه.

بالرجوع إىل تكوين مالك وشيوخه الذين تلقى منهم طريقتهم يف معاجلة الروايات واألخبار التي 
تصلهم، وبتتبع منهجيته يف التعامل مع النصوص سواء منها القرآنية أم احلديثية بمستوياهتا املختلفة، 
نكتشف مع طرابييش شخصية مالك املتحررة من سلطة تلك النصوص وذلك قبل أن تفرض سلطاهنا 

عىل األنفس مع كل من الشافعي وابن حنبل وغريمها.

وذلك  آخر،  بعد  يوًما  املتنامية  النصوص  سطوة  يقاوم  جورج  األستاذ  بحسب  مالك  كان  لقد 
بإبداعه لعدد من اآلليات التي تسمح باالنفالت من قيود تلك النصوص، وحماولة حمارصة امتداداهتا، 

وحتجيم مساحة اشتغاهلا. 

وتكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تصحح تصوًرا جرى عليه عامة من ألفوا يف تاريخ الترشيع 
العراق،  بأهل  خاًصا  أمًرا  العقلية  القياسات  عىل  االعتامد  يف  واملبالغة  الرأي  عّد  من  اإلسالمي، 
وتصنيف أهل احلجاز يف خانة أهل األثر والرواية واحلديث، وما نتج من ذلك من تقسيم جغرايف 
غري »علمي« إىل أصحاب رأي ممثلني بأيب حنيفة وأصحابه العراقيني، وأهل أثر ممثلني باملك ومجاعته 

املدنيني.

ويفسح هذا العمل املجال أمام أتباع مدرسة مالك إلعادة النظر يف األحكام التي ألصقت بإمامها، 
يتأثر  أن  قبل  رائده  الذي سنه  املالكي  املذهب  بمنهج  واالقتداء  ونقدها،  اآلراء  تلك  قصد متحيص 

أتباعه بمتغريات التدوين وعرص الفتوحات.
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فبالعودة إىل منهجية مالك يف تعامله مع الروايات التي كانت تضج هبا املدينة، ومقارنتها بام آل إليه 
األمر عند تالميذه يظهر البعد الكبري عن مذهب األستاذ، وتتجىل رضورة العودة إىل االلتزام بقواعد 
وإبداع  املتسارعة  احلياة  حتديات  ملواجهة  اإلنساين  للفكر  املجال  لفسح  تسعى  التي  املالكية  املدرسة 

أفضل السبل حلياة إنسانية راشدة.

الكلامت املفتاحية

التحرر، مالك، النصوص، طرابييش.
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مشكلة البحث

هل يقر طرابييش بوجود فقهاء استطاعوا االنفكاك من قيود النصوص؟ وما رؤيته لتحرر بعض 
الفقهاء من سلطة النص، وال سيام اإلمام مالك؟

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلبراز رؤية جورج طرابييش لتحرر بعض الفقهاء من سلطة النص، وال سيام اإلمام 
مالك، وذلك من خالل رسد القرائن واألدلة التي تثبت مقدرة إمام املدينة عىل االنفكاك من إرص األثر.

أمهية الدراسة

ُصنِّف من  التي  الترشيع اإلسالمي  بتاريخ  املرتبطة  املفهومات  الدراسة يف تصحيح بعض  تتمثل أمهية 
خالهلا مالك يف خانة فقهاء األثر والرواية، بينام هو رائد منهج الرأي والدراية بحسب رؤية األستاذ طرابييش.

الدراسات السابقة 

ال توجد -بحسب علمي- دراسات عن رؤية طرابييش لتحرر الفقهاء من إرص النص، أو حتى 
لتحرر مالك من سلطة النص، باستثناء جمموعة مقاالت للدكتور إدريس بن ضاوية عن معامل املنهج 
النقدي عند اإلمام مالك، وهي إنام تشري إىل متيز مالك بانتقائه للرجال ورغبته يف التأكد من صحة 
منها  الغرض  إنام  املالكية  والتحقيقات  التدقيقات  تلك  كون  إىل  يتطرق  ومل  الرسول،  عن  الرواية 
التفلت من إرص النصوص، واالنفكاك من قيودها، مثلام وضح ذلك الدكتور طرابييش يف بعض 

مؤلفاته.

فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مؤداها أن جلورج طرابييش رؤية خاصة لتحرر بعض الفقهاء من سلطة 
النص، وخصوًصا اإلمام مالك بوصفه رائد مدرسة احلجاز التي اشتهرت بكوهنا مدرسة أثر، وهو ما 

ينفيه طرابييش واضًعا مالًكا مع العراقيني املشتهرين بالرأي والعقل.
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التصور املفهومايت 

يشتمل البحث عىل املفهومات اآلتية: رؤية- حترر-سلطة –النص

واملقصود برؤية جورج طرابييش، وجهة نظره املستندة إىل األدلة املالئمة بخصوص املوضوع.

أما معنى التحرر من سلطة النص فمعناه اآلليات التي ابتكرها مالك التي بموجبها مل يعد ملزما 
باتباع منطوق اخلطاب وال بمفهومه، وال سيام األحاديث واألخبار املروية سواء عن الرسول أم عن 

غريه من أصحابه.

منهجية البحث

للفقهاء،  جورج  األستاذ  تصنيف  مالحظة  خالل  من  وذلك  الوصفي؛  املنهج  الدراسة  تعتمد 
واصطفائه ملالك بوصفه أحد أعمدة العقل املتحرر نسبًيا من سلطة النصوص، وتتبع احلاالت التي 
أهلت مالك هلذه املرتبة، وانتشلته من خانة »العبودية للنص«، ثم حتليل تلك املعطيات التي يعتمدها 

طرابييش يف تصنيفه ذاك.

مقدمة 

مل يكن جورج طرابييش مرتمًجا للفلسفة الغربية ولكبار روادها فحسب، مثلام فعل مع أعامل هيغل، 
وفرويد، وماركس، وسارتر، وغارودي وغريهم.

وال ناقًدا للفكر العريب احلديث فقط، كام هو صنيعه يف سلسلة نقد الفكر العريب، بل كان فضاًل عىل 
ذلك ناقًدا للرتاث العريب اإلسالمي باملقدار نفسه.

فهذا الرجل اآليت من أصول مسيحية، كان شديد الوعي بخطر دور البيئة التي يعيش فيها ممثلة 
يف الثقافة العربية اإلسالمية بمعناها العام؛ وذلك ألن اخللل الذي حيدث يف اجلو العام الذي حييا فيه 

اإلنسان ال شك يف أن له بالغ األثر يف فكره وسلوكه. 

ومن ثم فقد رآى طرابييش أن من واجبه أن يسهم يف إصالح تلك االختالالت واألعطاب التي 
أصابت الفكر العريب اإلسالمي خالل مسريته التارخيية، وكيف ال يفعل وهو املفكر الكبري واملثقف 
يتصدَّ  مل  وإذا  واملغرب؟  املرشق  يف  الفكرية  واملرشوعات  الثقافات  من  عدد  عىل  املطلع  املوسوعي 
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املثقف والفيلسوف هلذه املهمة اخلطرة يف حياة األمم والشعوب، فمن هلا؟

لقد أدرك طرابييش برؤيته الثاقبة أن أزمة الفكر اإلسالمي كامنة عىل اخلصوص يف حتوله من إسالم 
القرآن إىل إسالم احلديث، وعنون بذلك أحد كتبه وأمهها يف هذا املجال، هذا التحول أو االنقالب هو 
أخطر ما تعرض له الفكر اإلسالمي؛ فانقلب بذلك اإلسالم من دافع إىل احلرية والعقالنية، إىل مكبل 

للتفكري، ومضيق ملساحة النشاط العقيل، ومن ثم معّوق للسلوك اإلنساين وفعله احلضاري.

ولئن كان املؤرخون لتاريخ الترشيع اإلسالمي شبه جممعني عىل عّد أيب حنيفة رائد احلرية الفكرية 
يف الفقه اإلسالمي، ووضع مالك يف خانة التيار املحافظ املتبع للنص واملقتفي لألثر، فإن طرابييش 

خالًفا هلم يعّد مالًكا إمام تيار احلرية يف الثقافة اإلسالمية.

وسواء نظرنا إىل أصوله ومصادره النقلية، أم نظرنا إىل تطبيقاته الفروعية، فإن مالًكا -بحسب 
طرابييش- هو رائد التحرر من سلطة النصوص، تلك السلطة التي كانت تتنامى أمام عينيه، وال شك 
الفكر والسلوك والثقافة واحلياة برمتها لو استمرت يف الرتاكم  السيئة عىل  أنه كان يتوقع مآالهتا  يف 

بنالوترية نفسها أو بوترية أكرب.

وهلذا وضع صاحب املوطأ عدًدا من القواعد األصولية والفقهية للحد من سطوة النصوص التي 
ال تزيدها األيام واملسافات إال تضخاًم؛ فيخرج احلديث من املدينة شرًبا فام يلبث أن يغدو ذراًعا يف 

األمصار املجاورة يف عهد مالك؛ تلك  األحاديث التي ستميس أميااًل بعد وفاته.

وذلك  النصوص،  سلطة  من  مالك  لتحرر  طرابييش  جورج  رؤية  إبراز  البحثية  الورقة  هذه  وحتاول 
باالعتامد عىل األصول واملصادر الرشعية التي استند إليها صاحب املوطأ يف اجتهاداته، سواء منها األصول 
واملصادر النقلية أم العقلية، وباالعتامد كذلك عىل اجتهاداته نفسها وطريقته يف التعامل مع تلك النصوص.

ولذلك قسمت هذا العمل إىل مبحثني اثنني؛ خصصت األول للحديث عن اخلصائص التحررية 
ألصول مالك النقلية والعقلية، يف حني أفردت املبحث الثاين للحديث عن بعض مميزات آراء مالك 

واجتهاداته التي أهلته ليكون فقيًها متحرًرا مقارنة بغريه.
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املبحث األول: حترر مالك يف مستوى األصول واملصادر

األصول واملصادر النقلية

إذا كان الكتاب واحلديث مها أصاًل مصادر الترشيع عند عامة فقهاء السنة، وإذا علمنا أن هذين 
األصلني الترشيعيني سيتحوالن إىل مصدر واحد مع الشافعي أال وهو الوحي: قرآًنا وسنة، بحسب 
القرآن؛ خيصص عامه، ويقيد  النهاية رأًسا عىل عقب، فيميس احلديث قاضًيا عىل  لينقلبا يف  تعبريه، 

مطلقه، ويفصل جممله، وينسخ حمكمه.)1(

إذا علمنا هذه املسرية التطورية للمصدرين األولني للترشيع يف اإلسالم، فإنه من املالئم أن نعلم أن 
مالًكا مل يلتزم بثنائية: )قرآن – حديث(؛ وذلك ألن مصادر الترشيع النقلية عند مصنف املوطأ رباعية 
وليست ثنائية، هذا فضاًل عىل كون منهج تعامله مع الكتاب واحلديث خيتلف كثرًيا عمن سواه من 

علامء الرشيعة، ال سيام الذين جاؤوا بعده.

أواًل: الكتاب 

عىل الرغم من السلطة املعرفية التي يفرضها القرآن بوصفه وحًيا إهلًيا مقطوًعا به عند املسلمني، 
إال أن مالًكا أبقى عىل مساحة من احلرية يف تعامله مع النص القرآين؛ فعىل صعيد النص أواًل يتضمن 
املوطأ قراءات قرآنية مل يعد معمواًل هبا يف املصحف املعتمد اليوم باإلمجاع. ومن ذلك قراءة منسوبة إىل 

عمر بن اخلطاب آلية يف سورة اجلمعة: 

﴿يا أهيا الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل﴾ اجلمعة:9. 

قال ابن شهاب:  كان عمر يقرؤها: ))إذا نودي للصالة يف يوم اجلمعة فامضوا إىل ذكر اهلل(()2(.

“ومعلوم أن باب القراءات بقي مفتوًحا إىل أن فرض املصحف احلايل نفسه بصورة هنائية بقراءته 
التي عممها استدخال املطبعة إىل  القراءة  التي هي قراءة حفص عن عاصم الكويف، وهي  األحادية 

الفضاء العثامين - العريب يف مطلع عرص النهضة«.)3(

)1(   جورج طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ط 1 )بريوت: لبنان، دار الساقي باالشرتاك مع رابطة العقالنيني العرب، 2008(، ص 168-167.

)2(   جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ط1 )بريوت: لبنان، دار الساقي باالشرتاك مع رابطة العقالنيني العرب، 2010(، ص 1)1.

))(   املصدر نفسه ص 1)1.



179

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

بن عمر  اهلل  قراءة عبد  احلايل،  للمصحف  واملخالفة  املوطأ كذلك،  التي تضمنها  القراءات  ومن 
لآلية األوىل من سورة الطالق ﴿يا أهيا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن﴾ الطالق:1. 

فكان ابن عمر يقرؤها: ))يا أهيا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدهتن(())(.

وما يدل عىل الرتاجع الذي حصل بعد مالك، وتضييق هامش احلرية الذي حافظ عليه إمام دار 
اهلجرة، أن تالمذته -ويف سياق ما سامه طرابييش بمرحلة »العقلنة« وإغالق الدوائر-  افرتضوا أن 
تلك القراءات إنام يستفاد منها يف فهم القرآن ومعرفة وجوه معانيه فقط، أما قراءهتا يف الصلوات، فقد 

رأوا عدم جواز ذلك، وتأولوا كالم شيخهم عىل قراءهتا يف غري الصالة.)5(

وألن احلقبة كانت تتجه إىل »عقلنة« النصوص املختلفة، وذلك بإعطائها صفة املعقولية قرًسا؛ فقد 
استدلوا عىل تفسري إمامهم للكتاب بتلك القراءات غري املوافقة ملا عليه املصحف اآلن بام جاء يف باب 
السعي يوم اجلمعة املتقدم، إذ فرس مالك السعي بالعمل والفعل، وليس بالسعي عىل األقدام، بناء عىل 

قراءة عمر بن اخلطاب: »فامضوا إىل ذكر اهلل«)6(.

قراءات غري موجودة  أيًضا عىل  اشتمل  بل  قراءات غري مشهورة،  فقط  يتضمن  مل  املوطأ  أن  غري 
أساًسا يف املصحف، كام كان يف عرص مالك نفسه، يقول طرابييش:

ثمة  احلديث،  العرص  يف  هبا  معمولًا  يعد  مل  قراءات  من  املوطأ  يتضمنه  ما  عىل  وعالوة  “ولكن 
فاملك  مالك؛  متداواًل يف عرص  كان  كام  العثامين  املصحف  من  منسوخة حتى  آيات  إىل  فيه  إشارات 
ْي املؤمنني، عائشة وحفصة، رواية شبه متطابقة، تشري إىل أن اآلية 238 من سورة  يسوق عىل لسان ُأمَّ

البقرة، كانت تتضمن )صالة العرص( التي نسخت من املصحف العثامين...«)7(

فاآلية كام هي يف املصحف احلايل: ﴿حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتني﴾ 
البقرة:238. 

))(   جالل الدين السيوطي، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ط) )بريوت: دار الكتب العلمية ، )201(، ج6 ص 9)).

))(   عبد الرحمن بن عبد الله الشعالن، أصول فقه اإلمام مالك أدلته النقلية، ج1، )الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، )2)1هـ(، ص71).

)6(   مالك، املوطأ، برواية يحيى الليثي، وعليه زيادات رواية أيب مصعب الزهري املدين ورواية محمد بن الحسن الشيباين، كالل حسن عيل )محقق(، ط1 

)مؤسسة الرسالة نارشون ، )201( ص 109.

)7(   جورج طرابييش ، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص 2)1.
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العرص  وصالة  الوسطى  والصالة  الصلوات  عىل  ))حافظوا  تقرآهنا:  كانتا  وحفصة  عائشة  لكن 
وقوموا هلل قانتني((.)8(

إال أن مرحلة »العقلنة« التي ُوجد فيها أتباع مالك اقتضت منهم أن جيعلوا العبارات التي مل يعد هلا 
وجود يف املصحف بمنزلة البيان والرشح ليس إال؛ قالوا: وهبذا فرس مالك كون صالة العرص ليست 
هي الصالة الوسطى، وذلك ألنه وقع عطف صالة العرص عىل الصالة الوسطى، فتبني من عطف 
إحدامها عىل األخرى أهنام متغايرتان، وبنوا عىل ذلك أن مذهب مالك يف املقصود بالصالة الوسطى 
ليس هو صالة العرص، وإنام صالة الصبح، وذلك باالستناد إىل تتمة اآلية: ))وقوموا هلل قانتني(( وقد 

ُعلم أن القنوت إنام يكون يف صالة الصبح.

القراءات  بإبقائه عىل  الذي تركه اإلمام  أكثر، وُيغَلق هامش احلرية  هكذا تصري األمور »معقلنة” 
املختلفة، وجتري عملية تسوية املتناقضات، وردم الفجوات، ويصري النص ذا فهم واحد ال اجتهاد فيه.

ثانًيا: احلديث

يعد اإلمام مالك واحًدا من أساطني رجال احلديث املتقدمني، وما كتابه املوطأ إال أحد أبرز األدلة 
عىل هذا األمر؛ فقد انتقاه من بني كم هائل من األحاديث التي اشتغل عليها طوال مسريته العلمية.)9(

 وعن مالك أخذ من جاء بعده من املحدثني، أصحاب الصحاح وغريهم، ويف هذا الشأن يقول 
طرابييش: »الشك أن مالكا هو من وجهة النظر اإلحصائية اخلالصة، حديثي أكثر من قرآين، فعدد 

اآليات التي استدل هبا يف املوطأ ال يتعدى املئة«.)10(

يف حني إن عدد األحاديث التي صحت عنده يف كتابه نحو ثالثمئة حديث بحسب ما أورده ابن 
خلدون يف مقدمته اجلامعة.)11(

بل تشري بعض الروايات إىل أنه كان ضمن املوطأ حواىل 9000 حديث، فام زال مالك ينقحها، 

)8(   مالك، املوطأ، ص 6)1.

)9(   جورج طرابييش ، إشكاليات العقل العريب، ط 1)بريوت: دار الساقي، 1996(، ص 0)-2).

)10(   جورج طرابييش ، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص 6)1.

)11(   عبد الرحمن ابن خلدون، املقدمة، )بريوت: دار الفكر 2007(، ص2)).
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حتى مل يبق به إال ذلك العدد اليسري، ولو بقي قلياًل ألسقطه كله.)12(

“ولكن لئن كان مالك واحدًا من املؤسسني املبكرين للمنظومة احلديثية، فأكثر ما يلفت النظر أنه 
-بعكس املتأخرين- مل يكن أسرًيا هلا.

“وال نعني بذلك أنه كان يتشدد يف رشوط الرواية، ويرد من األحاديث أكثر مما يقبل... إذ إنه من 
وجهة النظر هذه، أخل هو نفسه هبذه الرشوط من خالل إكثاره... من الرواية املرسلة واملنقطعة«. )13(  

احلديث  أساسًيا لصحة  معياًرا  اإلسناد  عّد  تواطؤوا عىل  قد  مالك  بعد  املسلمني  كان علامء  وإذا 
التصحيح والتضعيف، بل  يعّد أي مزية للسند، وال يوليه أي اهتامم يف قضية  الكبري ال  فإن مفكرنا 
يفرتض -بعكس ما هو سائد- أن »إتقان آلية اإلسناد...مل تكن وظيفته احلقيقية ضامن عدم الكذب 
عىل الرسول...بل عىل النقيض إتاحة الفرصة للمزيد من الكذب عىل الرسول...حتت محاية سلسلة 
الضامنني، وهذا ما يفرس...التضخم املتسارع للمنظومة احلديثية مع إتقان آلية اإلسناد يف القرن الثالث 

اهلجري...«)14(.

والدليل أن أهل العراق عىل الرغم من بعدهم عن موطن الوحي،  إال أهنم استطاعوا أن يرووا 
الوحي،  منزل  ودار هجرته؛  اهلل  مدينة رسول  ابن  ملالك  يتيرس  مل  الذي  اليشء  األحاديث،  آالًفا من 

ومأوى الصحابة)15(.

     وليس مراد طرابييش بتحرر مالك من سلطة النصوص، حمض إقالل هذا األخري من الرواية، 
املوطأ  انعتاق مؤلف  أال وهو  أبعد من ذلك،  ما هو  وإنام قصده  احلديث،  معايري صحة  وتشدده يف 
-النسبي طبًعا- من إسار املنظومة احلديثية ذاهتا؛ ذلك أن مالًكا مل يكن مقاًل يف الرواية فحسب، أو 
متحرًرا من قيود اإلسناد فقط، بل كان يفتي أحياًنا بخالف ما قد جييء به احلديث، وهذا عن علم 
وليس عن جهل، ولسان حاله يف ذلك تلميذه املبارش ابن املاجشون حني سئل: »مل رويتم احلديث ثم 

تركتموه؟ قال: ليعلم أنا عىل علم تركناه«.)16(

)12(   راجع: جالل الدين السيوطي، تزيني املاملك مبناقب اإلمام مالك، هشام بن محمد حيجر الحسني )محقق(، ط1 )الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، 

2010( ص 88.

))1(   جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص 6)1.

))1(   املصدر نفسه، ص ))1.

))1(   راجع: ابن خلدون، ص ))).

)16(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص 7)1.
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إال أنه ينبغي أال نضع مالًكا خارج مداره اإلبستمولوجي -كام يقول طرابييش- وأال نغايل يف مدى 
هامش احلرية الذي أباحه مالك  لنفسه يف تعاطيه مع النصوص.)17( 

وهذه رضورة منهجية -كام حيب أن يؤكد األستاذ جورج- وذلك بالنظر إىل »التضخم املتسارع 
ُبعيد وفاة مالك يف إطار الرصاع اإليديولوجي والسيايس بني  النصوص احلديثية  الذي حكم توالد 
أهل احلديث  واملعتزلة، وال سيام بعد االنقالب املتوكيل الذي غلب كفة األوائل عىل الثانني، وفتح 
باب التاريخ عىل مرصاعيه أمام تطور صناعة احلديث وازدهار جتارته عىل نحو لن يعرف الكساد وال 

األفول إىل مطالع عرص النهضة«.)18(

وما أشار إليه مفكرنا الكبري من ذلك التنامي املطرد يف عدد األحاديث، صحيح بال شك، إال أنه 
ينبغي أال يغيب عن بالنا أن ذلك العدد اهلائل من النصوص التي انترشت بعد وفاة مالك، كانت ذات 

سوق رائجة يف زمانه، ويف املدينة حوله وأمامه، ولكن مالًكا تعامل معها بإحدى طريقتني:

 فإما أنه أعرض عنها هنائًيا، ومل يشغل نفسه هبا، وقد تواترت الروايات عن مالك يف إعراضه التام 
عن األخذ عن كثري من الرواة يف عرصه، وأنه كان يقول يف هذه الشأن: لقد أدركت هبذا البلد مشيخة 
هلم فضل وصالح حيدثون، ما سمعت من أحد منهم شيئا، فقيل: مل يا أبا عبد اهلل؟ قال: ألهنم مل يكونوا 

يعرفون ما حيدثون.)19(

أو أنه سمعها، لكنه فضل عدم روايتها؛ وقد تواطأت األخبار عنه يف هذا الصدد، ومن ذلك قوله 
مثال: سمعت من ابن شهاب -الزهري- أحاديث كثرية ما حدثت هبا قط.)20(

 وربام روى بعًضا منها، قلياًل أو كثرًيا، يف السنوات األوىل من طلبه العلم، ثم رسعان ما ختىل عنها 
بعد نضجه العلمي، وال سيام أن كتابه املوطأ كان أضعاف ما هو عليه اآلن؛ فام زال مالك ينقحه، إىل 

أن وصل إىل صورته احلالية، ولو أمهله األجل قلياًل لربام كان قد نقص منه أكثر)21(.

ثالًثا: فتوى الصحابة

)17(   املصدر نفسه ص 8)1

)18(   املصدر نفسه ص 8)1. وراجع للمؤلف نفسه، املعجزة أو سبات العقل ص 168-167.

)19(   محمد أبو زهرة، مالك: حياته وعرصه، آراؤه وفقه، د.ط )دار الفكر العريب، د.ت( ص 12).

)20(  محمد أبو زهرة، مالك: حياته وعرصه، آراؤه وفقه، د.ط )دار الفكر العريب، د.ت( ص 12).

)21(   املصدر نفسه ص 88.
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الصحابة  أقضية  اعتامده  مفتوحة  لنفسه  مالك  تركها  التي  اهلوامش  أوسع  من  واحًدا  يكون  قد 
وفتاوهيم وأحكامهم أصال ترشيعًيا؛ »ويصح لنا بعد أن تتبعنا حياة مالك...أن نقول إن العلم الذي 
خترج فيه، وترعرع وشدا، وبنى عليه واستنبط عىل أساسه، وسار عىل منهاجه كان فيه مع أحاديث 

رسول اهلل أقضية الصحابة وفتاوهيم«.)22(

وخمتلفون  الذهنية،  قدراهتم  يف  متفاوتون  البرش-  من  -كغريهم  النبي  صحابة  أن  املعلوم  فمن   
لترصفاته،  استيعاهبم  ومدى  منه،  وقرهبم  للنبي  مالزمتهم  حيث  من  متباينون  النفسية،  طبائعهم  يف 
ولذلك كله تنوعت آراؤهم، وتعددت أفهامهم؛ فنتج عن ذلك كم البأس به من الفتاوى االجتهادية 
يف القضايا املختلفة، سواء منها ما كان يف زمن النبي؛ بحيث فهم كل منهم فهاًم معينًا لترصفات الرسول 

املتعددة، أو ما جّد من احلوادث والوقائع والقضايا بعد وفاة الرسول)23(.

 وبناء عليه فقد استفاد مالك من هذا التنوع والتعدد يف اآلراء والفتاوى التي كثرًيا ما تصل إىل حد 
التباين والتضاد، وجعل مذهبه يتسم بام وصفه به جورج طرابييش من اإلبقاء عىل هامش من احلرية، 

قبل مرحلة إغالق الدوائر. 

“والشك أن األخذ بقول الصحايب ليس بحد ذاته هو ما يميز املذهب... ولكن ما يميز االجتهاد 
املالكي أنه جعل منه أصاًل قائاًم بذاته، وهذا إىل تقديمه يف املرجعية عىل خرب اآلحاد...«)24(

يرد األصل  بأنه  إياه  متهاًم  لوًما شديًدا يف كتاب اختالف مالك،  الشافعي  ما سيلومه عليه  وهذا 
بالفرع، واألقوى باألضعف)25(.

فقد رأينا أن مالكا استدل يف موطئه بنحو مخسامئة حديث نبوي، ولكنه استدل بمثل هذا العدد –أو 
أكثر- من أقضية الصحابة وأعامهلم...

بل أكثر من ذلك فقد استلحق مالك الصحابيني بالتابعيني، فاستدل بفتاوى عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن املسيب)26(.

)22(   أبو زهرة، ص 29).

))2(   أحمد البوشيخي، الخالف الفقهي دراسة يف املفهوم واألسباب واآلداب )فاس: مطبعة آنفوا-برانت،)200(، ص 29-27.

))2(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث 9)1.

))2(   محمد الشافعي، األم، ج7، )بريوت: دار املعرفة للطباعة والنرش، د.ت(، ص 191-)19.

)26(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص 160.
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هذا اإلرصار عىل إبقاء الدائرة الصحابية مفتوحة، هو ما جعل األستاذ طرابييش يموضع مصنف 
السنة  »أهل  فقهاء  التي سيوصدها  الشافعي  التي سيدشنها  الدوائر  إغالق  قبل  ما  مرحلة  املوطأ يف 

واجلامعة« يف القرون املتأخرة.

وجورج طرابييش يف هذه احلرية التي ينسبها إىل إمام دار اهلجرة، َحِذر يف وصفه هلا؛ يبقيها حمصورة 
بمتغريات هذا »العامِل« الزمكانية يف جو مشبع بالرواية، ذلك أنه كثرًيا ما يلفت نظر القارئ إىل نسبية 

احلرية التي يعنيها بقوله، بعيًدا عن كل مبالغة أو جمازفة تنقل مالك خارج عرصه وبيئته.)27( 

رابًعا: عمل أهل املدينة

لعل املصدر الترشيعي النقيل الذي تفرد به مالك تفرًدا كاماًل ومل يشاركه فيه غريه هو أصل عمل 
آخر  مدرك  بزيادة  »واختص  املالكية:  اخلصيصة  هذه  عن  متحدًثا  خلدون  ابن  يقول  املدينة،  أهل 
لألحكام غري املدارك املعتربة عند غريه، وهو عمل أهل املدينة. ألنه رأى أهنم، يف ما يتفقون عليه، من 
فعل أو ترك، متابعون ملن قبلهم، رضورة لدينهم واقتدائهم، وهكذا إىل اجليل املبارشين لفعل النبي 

صىل اهلل عليه وسلم اآلخذين ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصول األدلة الرشعية«)28(.

بل إن مالًكا مل يكتف بمحض اعتامده أصل عمل أهل املدينة، بل سيدعو علامء عرصه إىل االلتزام 
به يف فتاوهيم، ورد األحاديث التي عندهم إىل هذا األصل، وقد حفظ لنا التاريخ نموذًجا ظاهًرا يف 

تشبت مالك هبذا األصل والدعوة إىل االلتزام به، وذلك يف رسالته الشهرية إىل الليث بن سعد.)29(

وهذا  األصل النقيل كام وضعه مالك سيتشبث به تالمذته أكثر مما فعلوا مع األصول األخرى؛ فلم 
يتأثروا فيه بمتغريات املرحلة اجلديدة؛ مرحلة »العقلنة« وإغالق الدوائر مثلام وقع هلم مع األصول 
بفتحها، وأرص تالمذته من بعده عىل  انفرد مالك  السابقة، ويف ذلك يقول طرابييش: »دائرة أخرى 

إبقائها مفتوحة ولو جزئًيا، هي دائرة عمل أهل املدينة أو )سنتهم( كام قد جيوز القول.«)30(

 وبخالف مصادر الترشيع السابقة، فإن هذا املصدر هو الوحيد الذي جعل مالًكا مضطًرا -عىل غري مألوف 
عادته يف السكوت النظري عن األصول التي ينطلق منها يف اجتهاده- إىل تسويغ اعتامده عىل عمل أهل املدينة.

)27(   راجع املصدر نفسه ص 8)1

)28(   ابن خلدون، املقدمة ص ))).

)29(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث 161.

)0)(   املصدر نفسه 161.
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ومل يكتف مالك بعّد عمل أهل املدينة حمض أصل من األصول النقلية، تابع للمصادر الثالثة األوىل، يلجأ 
إليه عند تعذر التفسري يف تلك النصوص، أو تعذر فهمها، كام هو مقتىض األصول عند غريه، بل إن مالًكا قد 
رفع العمل إىل درجة تقديمه عىل احلديث أو السنة بحسب عبارة األصوليني: »هكذا يسوق القايض عياض 
عىل لسان ابن القاسم الراوي األول للمدونة عن مالك، قوله: رأيت العمل عند مالك أقوى من احلديث، 
من  خري  املدينة  أهل  سنة  مالك:  جملس  يف  عمره  من  شطًرا  قىض  الذي  مهدي  بن  الرمحن  عبد  لسان  وعىل 

احلديث«.)31(

احلركة  يزال يرتك مساحة من  ما  كان  يسميه طرابييش-  مالك -كام  احلرية عند  اهلامش من  هذا 
للنشاط العقيل، وذلك قبل مرحلة »العقلنة« وإغالق الدوائر بحسب تعبريه دائام.

“أضف إىل ذلك أن مفهوم السنة نفسه يبقى عند مالك  تعددًيا، ال أحادًيا، يف داللته، ألنه ال حييل 
إىل سنة الرسول وحده، بل أيضا إىل سنة الصحابة وسنة أهل املدينة وسنة عموم املسلمني.

ترتدد  التي  األقوال  نظائر  يف  تعبريه،  جيد  السنة،  معاين  بني  التداخل  باألحرى  أو  التعدد،  وهذا 
عرشات املرات عىل امتداد صفحات املوطأ:

السنة الثابتة عندنا التي ال اختالف فيها.	 

سنة املسلمني التي ال اختالف فيها.	 

السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.	 

وال يستخدم مالك تعبري السنة دوًما، بل يستعيض عنها يف عرشات وعرشات املسائل بتعبري: األمر 
املجتمع عليه عندنا...«)32(.

فيها  يقول  التي  املسائل  املدينة، فإن عدد  إمام  يقال عن تزمت  الرغم من كل ما قد  وهلذا، وعىل 
مصنف املوطأ: قال مالك، ال تقل عدًدا عن املسائل املنسوب قوهلا إىل الرسول أو الصحابة أو التابعني.

فمع مالك كان باب القول ما يزال مفتوًحا؛ أما من بعده فسيفرض نفسه أكثر فأكثر املنطق القائل 

)1)(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص 166.

)2)(   املصدر نفسه ص 167-166. 
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بأنه ال جيوز لغري النص أن »يتكلم«، فإن غاب النص لزم »السكوت«.)33(

األصول واملصادر العقلية

تتميز مدرسة مالك عن غريها من املدارس بكثرة األصول ومصادر االستنباط التي تستند إليها 
يف ممارستها االجتهادية؛ فعالوة عىل األصول واملصادر النقلية، يزخر املذهب املالكي بأصول عقلية 
عدة، ولئن شارك مالك غريه يف بعض صور تلك األصول، فإن مالًكا يذهب فيها إىل املنتهى، ومن 

تلك األصول واملصادر العقلية عند مالك نجد)34(: 

أواًل: القياس

القياس هو بال شك آلية اجتهادية مشرتكة بني مذاهب الفقه مجيعها خال مذهب الظاهرية،  الذي 
تزعمه داود بن عيل الظاهري، ثم أحياه ابن حزم األندليس بعد أن كاد يفنى.)35( 

والقياس عند مالك هو: إحلاق أمر غري منصوص عىل حكمه بأمر آخر منصوص عىل حكمه لعلة 
جامعة مشرتكة فيهام.)36(

وهو هبذا املعنى “فعل اجرتاء ورضوخ يف آن معًا؛ اجرتاء ألنه إجراء حلكم النص عىل ما مل ينزل 
فيه النص، ورضوخ ألنه تسليم بأن التامثل بني األمور يوجب التامثل يف أحكامها...لكن ظاهر احلرية 
العربية  كاحلضارة  النص  عىل  متمركزة  حضارة  يف  شأنه  من  والتهوين  به  االستخفاف  جيوز  ال  هذا 
اإلسالمية؛ فهو يتيح فرصة الشتغال نسبي ومرشوط للعقل بام يوفره له من فسحة للحراك التأوييل 

ما بني النص والواقع...«)37(

الصحابة  فتاوى  واحلديث-  القرآن  إىل  -إضافة  تشمل  سابقا-  مر  -كام  مالك  عند  والنصوص 
وعمل أهل املدينة؛ فكان ال يقيس عىل األحكام املستنبطة من القرآن والسنة فحسب، بل يقيس كذلك 
األحاديث  عىل  العمل  قدم  ربام  بل  املدينة،  أهل  وعمل  الصحابة  فتاوى  من  املأخوذة  األحكام  عىل 

)))(   املصدر نفسه ص 172.

)))(   راجع أبو زهرة، ص 78).

)))(   راجع ابن خلدون، ص ))).

)6)(  أبو زهرة، ص )6).

)7)(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص 0)1.
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املنسوبة إىل الرسول كام سبق احلديث عن ذلك يف موضعه.)38(

 »وبدهيي أن مالكا مل يكن قياسا مثلام كان أبو حنيفة أو الشافعي...ألن القياس عنده هو واحد من 
اآلليات املمكنة لالجتهاد وليس اآللية األوىل كام يف حال أيب حنيفة، وال اآللية الوحيدة كام يف حال 
الشافعي. فالقياس عند مالك ليس منهًجا إلزامًيا وال أحادًيا، بل هو خمرج من املخارج املمكنة يف حال 

صمت النص إزاء واقعة ناطقة«.)39(

قياس فرع فقهي ليس  يعتمده فقط يف  أنه مل يكن  إىل هذا األصل هو  استناده  مالًكا يف  يميز  وما 
يرفع  كان  بل  الفقهاء،  ديدن  هو  كام  مًعا  فيهام  العلة  الجتامع  حكم  فيه  ورد  آخر  فرع  عىل  حكم  فيه 
القياس إىل مرتبة جتعله يعارض به بعض النصوص الظنية؛ فيخصص به عموم القرآن، ويقدمه عىل 

خرب اآلحاد، ويضعف به حديث اآلحاد.)40(

ويقطع مالك شوًطا أبعد من األصوليني كلهم إذ نجده يقرر أن احلكم الثابت يف الفرع يصح أن 
يقاس عليه، ألنه بعد ثبوت احلكم يف الفرع يصري أصاًل، والفرع اآلخر هو بدوره يصري أصاًل بعد 
ثبوت احلكم فيه، وجيوز القياس عليه أيضا، وهكذا إىل ما الهناية، يقول ابن رشد: »واعلم أن هذا 
املعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه، ومل خيتلفوا فيه عىل ما يوجد يف كتبهم من قياس املسائل بعضها 

عىل بعض، وهو صحيح يف املعنى، وإن خالف فيه خمالفون«.)41(

)8)(   أبو زهرة، ص 68).

)9)(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص 0)1.

)0)(   أبو زهرة، ص 98)-99).

)1)(   ابن رشد، محمد بن أحمد، املقدمات املمهدات، محمد حجي )محقق(، ط1)بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1988( ج1 ص 8).
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ثانًيا: االستحسان

بل  لالنتقاد،  عرضه  ما  أكثر  ومن  مالك،  اإلمام  خصوصيات  أبرز  من  الترشيعي  األصل  هذا  يكون  قد 
للتهجم، ليس من اخلصوم األباعد بسبب سوء الفهم ملقصود اإلمام، بل من  املقربني املطلعني عىل ثقافة الرجل 
ا إياه اتباًعا للهوى وحكاًم  الدينية ومنزلته العلمية، مثل اإلمام الشافعي الذي ما قرص يف طعنه يف هذا األصل، عادًّ

بالتشهي، بناء عىل ما تقرر عنده من كون احلكم إنام يؤخذ من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ال غري.)42(

والظاهر أن مالك مل يكن يعّد االستحسان حمض مصدر من مصادر الترشيع العقلية، بل كان جيعله يف 
مقدمتها، إىل درجة أن ينقل عىل لسانه: »االستحسان تسعة أعشار العلم«.)43(

 وعىل الرغم من عدم وجود لفظ االستحسان يف املوطأ، إال أنه موجود يف املدونة الكربى، ولكن عىل 
لسان تلميذي مالك أشهب وابن القاسم.

غري أن ممارسة مالك لالستحسان ال تستلزم بالرضورة أن يستخدم اللفظ ذاته، فهذه االصطالحات 
الذي  املفهوم  يستخدم  مل  وإن  حتى  االستحسان  مارس  مالًكا  أن  املؤكد  من  أنه  ذلك  بعد،  جاءت  إنام 
اصطلح عليه القوم بعده؛ فمعلوم أن عرص مالك مل يكن عرص تنظري ومأسسة للعلوم والفنون، وإنام كان 
عرص ممارسة وتعامل مع النص الرشعي باألدوات والوسائل »الفطرية«، قبل مرحلة الصناعة املعرفية، 

أوليس قوله: »أرى« »و أحب” “والبأس” رضًبا من رضوب ما اصطلح عليه بعد باالستحسان؟)))(

واالستحسان يف مذهب مالك بحسب تعريف الشاطبي هو األخذ بمصلحة جزئية يف مقابلة قياس 
كيل؛ فهو بذلك خمالفة للقياس والنظر إىل املصلحة، فإذا كان القائس ينظر إىل النص ليستنبط منه احلكم 

يف النازلة، فإن املستحسن ينظر إىل املصلحة والرضر يف النازلة.)45(

وسواء كانت النازلة جديدة أم قديمة، فإنه ال بد من جتديد النظر العقيل إليها؛ وذلك ألن كل صورة 
من صور النازلة -بحسب تعبري الشاطبي- هي نازلة مستأنفة يف نفسها مل يتقدم هلا نظري، وحتى إن تقدم 

هلا نظري يف األمر نفسه، فلم يتقدم لنا، فال بد من النظر فيها باالجتهاد)46(.

)2)(   الشافعي، ج7، ص 298.

)))(   راجع: أبو إسحاق الشاطبي، املوافقات د.ط )القاهرة، مرص، املكتبة التوفيقية، د.ت( ج) ص 171.

)))(   من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص 2)1.

)))(   راجع: من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص ))1. و الشاطبي، ج)، ص 169.

)6)(   الشاطبي، ج)، ص )7.
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ثالًثا: االستصالح

 االستصالح معناه هو األخذ باملصلحة، فهو إعامل مبارش للقياس املرسل، ويعرف عند املالكية 
ُيلفى هلا  َتنُط هبا حكاًم معينًا، وال  فلم  أن الرشيعة أرسلتها،  املرسلة، ومعنى كوهنا مرسلة  باملصالح 
نظري معني له حكم رشعي فتقاس هي عليه »وال ينبغي الرتدد يف صحة اإلستناد إليها، ألننا إذا كنا 
نقول بحجية القياس الذي هو إحلاق جزئي حادث ال يعرف له حكم يف الرشع بجزئي ثابت حكمه يف 
الرشيعة... وهي مصلحة جزئية ظنية غالًبا... فألن نقول بحجية قياس مصلحة كلية حادثة يف األمة... 

عىل كلية ثابت اعتبارها يف الرشيعة... أوىل بنا وأجدر بالقياس وأدخل يف االحتجاج الرشعي«.)47(

كلية  عّدها  أدلة  فان  ولذلك  جللبها،  الرشيعة  جاءت  التي  املصالح  يف  نظر  إًذا  هو  فاالستصالح 
أصل،  عىل  لفرع  قياس  حمض  وليست  القطع،  من  قريًبا  ظنا  أو  قطًعا  الرشيعة  استقراء  من  حاصلة 
املستقرأة من  الرشيعة  الثابتة يف  أجناسها  نظائر  تقاس عىل  بأن  أجدر وأحق  االمتيازات  وهي »هبذه 
تصاريفها؛ فإن كان بعض تلك املصالح مصالح حمضة بحيث ال تعارضها مصالح أخرى وال ختالطها 
مفاسد، فال حيسن بأهل النظر يف الرشع أن خيتلفوا يف حتصيلها...ويشبه أن يكون املخالف يف حتصيلها 

من دون تردد ملحقا بنفاة القياس”.)48(

ومركزية املصلحة هذه يف القياس املرسل هي التي محلت بعض الدارسني املحدثني عىل الربط بني هذا 
الرضب من االجتهاد املالكي واملذهب النفعي احلديث كام طوره جرييمي بنتام وجون ستيوارت)49(.

فاملصلحة عند  مالك هي املقياس والضابط لكل ماهو رشعي، وماهو غري رشعي، ما دام أنه ليس 
هناك نص جيل يف املسألة، وهو هبذا يفهم الرشع اإلسالمي فهام جيعله قريًبا من مصالح الناس، ملبًيا 

حلاجاهتم)50(

حتى إنه ليقدم املصلحة عىل النص عند التعارض، أو خيصص النصوص القرآنية والنبوية باملصالح، 
إذا كان موضوع هذه النصوص من املعامالت اإلنسانية ال من العبادات بحسب تعبري أيب زهرة)51(.

)7)(   محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، محمد الطاهر امليساوي )محقق(، ط1، )البصائر لإلنتاج العلمي، 1998(، ص 216.

)8)(   املصدر نفسه، ص 218-217.

)9)(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص  ))1. وراجع أبا زهرة، ص )0).

)0)(   أبو زهرة، ص )2.

)1)(  أبو زهرة، ص )9).
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يقول الشاطبي يف هذا الصدد: »فإنا وجدنا الشارع قاصًدا ملصالح العباد، واألحكام العادية تدور 
معها حيث دارت فرتى اليشء الواحد يمنع يف حال ال تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ 
حيث  يمتنع  اليابس  الرطب  وبيع  القرض،  يف  وجيوز  املبايعة،  يف  يمتنع  أجل  إىل  بالدرهم  كالدرهم 
يكون جمرد غرر، وربام من غري مصلحة، وجيوز إذا كانت فيه مصلحة راجحة...إىل غري ذلك مما ال 
حيىص من األحكام والنصوص، وكلها يشري، بل يرصح باعتبار املصالح للعباد و أن اإلذن دائر معها 
أينام دارت...” وقد توسع يف هذا القسم مالك رمحه اهلل، حتى قال فيه بقاعدة املصالح املرسلة، وقال 

فيه باالستحسان، ونقل عنه أنه قال: »إنه تسعة أعشار العلم«)52(.

هكذا يوسع مالك مساحة هامش احلرية بتنويع مصادر الترشيع سواء منها النقلية أم العقلية وذلك 
تنوع  مالك  مذهب  مميزات  من  كان  فقد  ولذلك  النصوص،  سلطة  من  اآلخر  اجلانب  من  بتضييقه 

أصوله والتصاقه بمصالح الناس، وقدرته عىل االستجابة ملتطلباهتم وتلبية حاجاهتم.

املبحث الثاين: حترر مالك يف مستوى املامرسة الفقهية

 مالك رائد مدرسة الرأي

املشهور عند علامء األصول والفقه أن هناك مدرستني كبريتني؛ األوىل مدرسة الرأي بزعامة أيب 
حنيفة وصاحبيه؛ أيب يوسف القايض وحممد بن احلسن، وموطنها العراق.

 والثانية مدرسة األثر يف احلجاز ورائدها هو اإلمام مالك وارث علم أهل املدينة.

من  العراق...فاستكثروا  أهل  يف  قلياًل  احلديث  »وكان  قائاًل:  التقسيم  ذلك  خلدون  ابن  ويعلل 
القياس ومهروا فيه، ولذلك قيل أهل الرأي. ومقدم مجاعتهم الذي استقر املذهب فيه ويف أصحابه 

أبو حنيفة، وإمام أهل احلجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده«.)53(

 لكن مفكرنا الكبري يرى عكس ذلك، وهو أن اإلمام مالًكا هو رائد مدرسة الرأي وذلك جنًبا 
إىل جنب مع اإلمام أيب حنيفة، وهو رأي خيالف ما جرى عليه معظم من صنفوا يف املذاهب الفقهية 

وتاريخ الترشيع اإلسالمي.

)2)(  الشاطبي، ج 2 ص)0)-06).

)))(   ابن خلدون، ص ))).
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 ويؤيد طرابييش ما ذهب إليه بثالث قرائن تبني أن مدرسة مالك رأيية ال أثرية:

أنس  بن  مالك  يستهدف  الرأي،  أصحاب  عىل  للرد  الشافعي  سيتصدى  عندما  األوىل:  القرينة 
ومدرسته احلجازية، »وهو يفعل ذلك برضاوة غري معهودة يف ذلك الزمان املبكر نسبًيا، يوم مل تكن 

اخلالفات املذهبية قد حتولت بعد إىل رصاعات أشبه ما تكون بالفتن الطائفية«.)54(

أتباع  عىل  للتشنيع  األم،  كتاب  يف  مالك«  اختالف  »كتاب  لـ  عدة  صفحات  الشافعي  أفرد  فقد 
مالك. إىل حد الترصيح بأنه يؤثر مذهب أتباع أيب حنيفة »املرشقيني«.)55(

القرينة الثانية: ابن قتيبة )276هـ( وهو من أقدم املؤلفني يف تاريخ الفقه اإلسالمي، ومن أوائل 
من أشار إىل معركة أهل احلديث وأهل الرأي، أدرج مالًكا يف عداد أهل الرأي جنًبا إىل جنب مع أيب 

حنيفة.

ثالًثا: تتلمذ اإلمام مالك عىل يد أتباع الرأي مثل حييى بن سعيد األنصاري، وقد كان قايض املدينة، 
ولكن أشهر شيوخ مالك هو ربيعة بن أيب عبد الرمحن الذي بلغ من جرأته يف الفتوى أنه لقب بـ”ربيعة 

الرأي«.

بعثت أم مالك ابنها وهو يف صباه إىل ربيعة وقالت له: اذهب إىل ربيعة فتعلم من علمه قبل أدبه، 
وذلك قبل جميء الشخصية الثانية األكثر تأثريا يف شخصية مالك أال وهو ابن شهاب الزهري، وهناك 

أكثر من رواية تنبه إىل أن مالًكا هو الوارث الرشعي لربيعة. 

وربيعة حارض يف موطأ مالك يف أكثر من مخسني أثًرا.)56(

عىل أن هذه القرائن ال تكسب قوة الدليل ما مل نقم بتحليل داخيل ملعجم مفردات مالك ولآللية 
التي بنى هبا اجتهاده:

أول مالحظة: أن مالًكا كان من القلة القليلة التي جترأ أفرادها عىل القول: هذا رأيي.

)))(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص )12-126. راجع طرابييش هرطقات 2 ، ط1، )بريوت: دار الساقي باالشرتاك مع رابطة العقالنيني 

العرب، 2008(، ص 34 وما بعدها.

)))(   الشافعي، ج7، ص 191.

)6)(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص127.
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 ولعل واحدة من أكثر الصيغ تداواًل يف املوطأ هي صيغة )أرى( أو )ال أرى(. 

“وقد أمكن لنا أن نحيص نحوًا من 95 موضًعا اعتمد فيه مالك هذه الصيغة، كام يف باب )ما جيوز 
للمسلمني أكله قبل اخلمس()57(

 حيث يقول بتواتر: “ال أرى...وأنا أرى...وال أرى...فإين أرى...فال أرى«.)58(

وقد يستبدل مالك كلمة )أحب( بكلمة )أرى( كام يف باب جامع السعي.

 وكثرًيا ما ترد يف املوطأ هذه الصيغة: )ذلك أحب ما سمعت إليك(.

وقد تنقلب صيغة احلب هذه إىل الكراهة: )إين أكرهه(.

وبداًل من )أرى( و)أحب(، كان يطيب ملالك أيضا أن يقول: )البأس بذلك(.

“وقد أمكن لنا أن نحيص يف املوطأ نحوًا من 120 مرة استخدم فيها هذا التعبري«.)59(

أكثر من ذلك، وبخالف ما هو مشهور بني الباحثني يف الترشيع اإلسالمي من كون مذهب مالك 
يقوم عىل معاجلة الواقع، ويبتعد ابتعاًدا كلًيا عام مل حيدث، قائاًل: دعوه حتى يقع، فإن صاحب املوطأ 
بحسب مفكرنا الكبري ال يبدي رأيه يف ما هو واقع فقط، بل يفرتض الفروض التي مل تقع، وجيتهد يف 

إبداء احللول هلا.

فقد »أكثر مالك بل أفرط يف استخدام التعبري الذي اشتهرت به تلك الفرقة من الفقهاء الذين سموا 
من قبيل السخرية بـ )اآلرأْيتيني(، إذ كانوا ينطلقون من الفروض الذهنية ال من الواقع... مستخدمني 
صيغة )أرأيت لو أن...( واحلال أن هؤالء األرأيتيني ما كانوا من أصحاب أيب حنيفة العراقيني...بل 
من أصحاب مالك احلجازيني فضاًل عن مالك نفسه. وصحيح أنه عزيت إىل أيب حنيفة بضعة آثار 
مارس فيها التنظري الفقهي انطالًقا من )أرأيت( ولكن مئات اآلثار )اآلرأيتية( -بل آالف- قد وضعت 
عىل لسان مالك لتجعل منه رائد الفقه االفرتايض... وقد أمكننا أن نحيص ما ورد عىل لسان مالك، 

)7)(   مالك، ص 0)) وما بعدها.

)8)(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ص127.

)9)(   املصدر نفسه، ص 128-126.
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وعىل لسان تلميذه ابن القاسم يف املدونة الكربى نحًوا من 6920 مرة داور فيها صيغة )أرأيت(.

والواقع أن مالًكا مل يكن )يرى( فحسب، بل كان يعي أنه )يرى(. ويعي أيضا أنه يف ممارسته الرأيية 
واألرأيتية هذه قد يصيب وقد خيطئ )إنام أنا برش أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي(«.)60(

“وبقدرما أن كلمة الرأي ستغدو ابتداء من القرن اخلامس اهلجري فصاعًدا كلمة رجيمة، فإن مالًكا 
نفسه كان ال بد من إعادة تعميده، وفرض نوع من الكفارة عليه بعد زمن طويل من موته لرده إىل 

رصاط النص املستقيم...« واهلل إين لوددت أين رضبت بكل مسألة أفتيت فيها برأيي سوًطا سوًطا..” 

فهذا احلديث املنسوب إىل مالك بعد ثالثة قرون من وفاته، ظاهر أنه من املوضوعات، ودليلنا عليه 
أن نسخة املوطأ الزاخر بالفتاوى بالرأي التي رواها عنه حييى بن حييى الليثي إنام سمعها من مالك يف 

العام نفسه الذي تويف فيه.)61(

ومقارنة بالفقه احلنبيل مثاًل املتساهل كثرًيا يف الروايات حتى مع الضعيفة منها)62( الذي روي عن 
املالكي  الفقه االفرتايض  فإن  الرأي)63(،  الضعيف أحب إيل من  إمامه أمحد بن حنبل قوله: احلديث 

يقبل الوصف بأنه فقه متكلم، بل ال يتوقف عن الكالم حتى بعد أن يصمت النص.

فإنه ال يفتأ يقول ويعيد القول: قال مالك. وأكثر ما يكون ذلك يف املعامالت.

جاء يف كتاب القراض. فبعد أن يورد أثرين لعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان، يفرد اثنتي عرشة 
صفحة ليتكلم مالك،  ولريدد حييى عىل لسانه: قال مالك، وقال مالك تسًعا وأربعني مرة دونام رجوع 

إىل أي نص أو أثر.

»قال  مالك«،  »قال  مرة:  وثالثني  تسًعا  يكررها  بصيغة  املدبَّر«  »كتاب  يف  ذلك  شبيه  ويتكرر 
مالك«.)64(

وليس }هذا{ من قبيل املصادفة،  فكل فقه الرق ومستتبعاته؛ إنام تطور -وتطور معه معجمه- يف 

)60(   املصدر نفسه، ص 128.

)61(   املصدر نفسه، ص 129.

)62(   راجع: طرابييش، املعجزة أو سبات العقل ص )8.

))6(   راجع رد ابن تيمية عىل هذا القول يف: مجموع الفتاوى، ج1، ص 1)2-2)2.

))6(   طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص 8)1.
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عهد الفتوحات التي مل تبدأ إال بعد وفاة الرسول.

ويف املدينة التي تدفق عليها عرشات آالف من العبيد واإلماء.

ومالك الذي خص موضوع الرق بثالثة كتب من املوطأ، كان حمتاًم عليه أن جيتهد أكثر مما اجتهد 
و«ابتدع« يف كتب املعامالت كلها بحكم اجِلدة النسبية للواقعة الِرقية.

وأخريا بحكم احلاجة إىل التشغيل االفرتايض للذهن، وحيوط بام هو حمتمل من احلاالت، فضاًل 
عام هو واقع منها.

حول  الدوائر  تفتح  من  مرحلة  يف  تزال  ما  اإلسالمية  العربية  احلضارة  فيه  كانت  وقت  يف  هذا 
مركزها، ومل تدخل بعد يف مرحلة إغالق الدوائر حول مركزها.)65(

منهجية فريدة يف التعامل مع النصوص

أواًل: اإلبقاء عىل باب التناقض مفتوًحا

كانت  سواء  النصوص،  يف  تناقض  وجود  احتامل  يستبعد  مل  بعده-  سيأيت  ملن  -خالفا  مالًكا  إن 
أحاديًثا نبوية، أم آثاًرا صحابية، بحيث تقول اليشء وضده، هذا مع احتامل احتفاظ كل نص بنصاب 

من احلقيقة.

“وطبيعي أن إبقاء باب التناقض يف النصوص مفتوحًا يمثل بحد ذاته هامشا من احلرية يف التعاطي 
معها. ولئن كان مالك يكتفي يف غالب األحيان، وكلام الحظ تناقًضا يف النصوص، بالتوقف وتعليق 

احلكم، فلنا أن نالحظ أن موقفه هذا يفتح بدوره هامًشا إضافًيا من احلرية«)66(.

ويرتك  أيًضا،  مفتوًحا  التأويل  خيار  باب  بذلك  يبقي  مفتوًحا،  التناقض  باب  عىل  بإبقائه  فاملك 
مساحة من احلرية ملن بعده لريوا رأهيم يف تلك القضايا التي مل حيسم فيها.

الثالث  القرن  من  ابتداء  »العقلنة«  آلية  إلغالقه  ستسعى  مفتوًحا،  مالك  تركه  الذي  الباب  هذا 

))6(   املصدر نفسه، ص 9)0-1)1.

)66(  املصدر نفسه، ص 112.
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اهلجري، وستنتهي إىل تكريس واحدية احلقيقة التي ستعّد كل خروج عليها أو مماراة فيها خروًجا عىل 
الرصاط املستقيم، وختبًطا يف زيغ البدعة والضاللة أو حتى الكفر.)67(

“وقد نطيل هنا لو رصدنا األبواب مجيعها التي فتحها مالك -ومل يغلقها- يف تناقض النصوص لذا 
سنكتفي كنامذج باألبواب اآلتية:

النهي عن استقبل  بالذات: باب  الِقبلة( مثال يفتح مالك بابني متناقضني يف عواهنام  ففي )كتاب 
القبلة واإلنسان عىل حاجته، وباب الرخصة يف استقبال القبلة لبول أو غائط«.)68(

“وعىل النحو نفسه، ويف كتاب قرص الصالة يف السفر يفتح مالك بابني متناقضني يف عنواهنام أيضا: 
باب التشديد يف أن يمر أحد بني يدي املصيل، وباب الرخصة يف املرور بني يدي املصيل...”)69(

وقد يكون من أكثر اآلثار تعارًضا ما جاء يف قبلة الصائم، فاملك يفتح هنا أيًضا بابني: يف الرخصة 
يف القبلة للصائم، ويف التشديد يف القبلة للصائم.)70(

ثانًيا: رد اآلثار ورفض حمتواها

كان من املمكن عّد صمت مالك جتاه تعارض النصوص نوًعا من اخلضوع واالستعباد هلا، وتسليم 
مل  فهو  احلرية؛  وافر من  بقسط  يتمتع  مر سابًقا-  كان -كام  مالًكا  أن  إال  مغزاها،  إدراك  بالعجز عن 
هلا،  بمخالفته  جيهر  ذلك  من  أكثر  إنه  بل  عليها،  احلكم  وتعليق  املتناقضة  النصوص  بعرض  يكتف 
ورصح برفضه مضامينها؛ وذلك مثل اعرتاضه عىل عمر بن اخلطاب يف مضاعفة قيمة البعري املرسوق، 

وقد وردت األحاديث النبوية التي تعّد أقواله وأفعاله سنة جيب التمسك هبا.

ورده عىل فتوى البن عباس يف امرأة نذرت نذًرا أن متيش إىل مسجد قباء فامتت، فأفتى ابن عباس 
البنتها أن متيش عنها، قال مالك: »ال يميش أحد عن أحد«.)71(

)67(   املصدر نفسه، ص )11.

)68(   املصدر نفسه، ص )11.

)69(   املصدر نفسه، ص )11.

)70(   املصدر نفسه، ص )11.

)71(   املصدر نفسه، ص 120.
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هذا عىل الرغم من منزلة ابن عباس العلمية يف املنظومة السنية، بوصفه ترمجان القرآن، وال توازهيا 
إال منزلة أبناء عمومته من نسل عيل بن أيب طالب يف املنظومة  الشيعية.

ومنزلتها  النبي  نساء  وأعلم  املؤمنني،  أم  وهي  عائشة  عن  املروي  الكبري  رضاع  حديث  ورفض 
العلمية يف املنظومة السنية مرموقة.

ورفض ربط الرضاع بخمس أو عرش كام كانت تقول)72(.

عىل أن جرأة مالك -وهي جرأة نسبية يف حدود هوامش احلرية املتاحة يف العقل النيص كام يؤكد 
آثار  النبي، بل تعرب عن نفسها برد  املأثور عن الصحابة وأزواج  طرابييش- ال تقترص عىل رد بعض 

مروية عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم نفسه. 

مثل حديث »املتبايعان كل واحد منهام باخليار عىل صاحبه«.

ويف كتاب الصيام ال يرتدد يف أن يرفض العمل بحديثني 

“من أكل أو رشب نايسًا فال يفطر..« »فإنام أطعمه اهلل وسقاه«.)73(

وقد أحىص الشاطبي نحًوا من عرشة أحاديث استشهد هبا مالك، ولكنه أفتى بخالفها:

فإذا خالف احلديث الصحيح السند القواعد الرشعية أو العقلية، فإن مالكا ال يرتدد يف خمالفته، 
يقول الشاطبي: »ولقد اعتمده مالك بن أنس يف مواضع كثرية لصحته يف احلسبان، أال ترى إىل قوله يف 
حديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبًعا، جاء  احلديث وال أدري ما حقيقته؟ وكان يضعفه ويقول: 

يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ 

وإىل هذا املعنى أيًضا يرجع قوله يف حديث خيار املجلس، إذ قال بعد ذكره: “وليس هلذا عندنا حد 
معروف وال أمر معمول به فيه، إشارة إىل أن املجلس جمهول املدة، ولو رشط أحد اخليار مدة جمهولة 

لبطل إمجاًعا، فكيف يثبت بالرشع حكم ال جيوز رشًطا بالرشع؟«)74(

)72(   املصدر نفسه، ص 117-116.

))7(   املصدر نفسه، ص 121.

))7(   الشاطبي، ج)، ص 16.
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“ومن ذلك أن مالكا أمهل اعتبار حديث: )من مات وعليه صيام صام عنه وليه( وقوله : )أرأيت 
لو كان عىل أبيك دين؟( احلديث، ملنافاته لألصل القرآين الكيل نحو قوله: 

﴿أال تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لإلنسان إال ما سعى﴾ النجم:39-38

وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من اإلبل والغنم قبل القسم، تعوياًل عىل أصل رفع 
احلرج الذي يعرب عنه باملصالح املرسلة...«)75(

ثالًثا: اإلقالل من حجم املعجزة

عىل  تدل  التي  مالك  منهج  مميزات  أهم  من  أن  العقل  سبات  أو  املعجزة  كتاب  صاحب  يرى 
فرادته مقارنة بغريه من أصحاب املذاهب الفقهية األخرى، إقالله من مساحة املعجزة يف ما نسبه إىل 
الرسول؛ فعدد املعجزات التي أضيفت إىل شخصية النبي أضحت بالعرشات عند املذاهب املختلفة، 
بل ترسبت حتى إىل املذهب املالكي نفسه؛ ففي الوقت الذي ال ينسب مالك إىل النبي سوى ثالث 
نحًوا  القايض عياض، جيعلها  مثل  مالكًيا  واملاء، نجد جمتهًدا  الطعام  بتكثري  معجزات، مرتبطة كلها 
من مئة وعرشين؛ فهذا الفقيه املالكي الذي يبالغ يف تعصبه لشيخه إىل درجة جعله يرفع موطأ أستاذه 
أنه : »ما كتب بعد كتاب اهلل أنفع للناس  القرآن، مؤكًدا عىل لسان ابن مهدي  القرآن بعد  إىل منزلة 
من كتاب املوطأ«)76(، مل يلتزم مذهب مالك يف هذه املسألة؛ ففي حني ال يفرد األستاذ أي فصل يف 
كتاب املوطأ للحديث عن معجزات النبي، وإنام يذكرها عرًضا يف سياق احلديث عن أحكام الوضوء 
والصالة و الطعام، نجد التلميذ يف كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى، يعقد قرابة الثالثني فصاًل 
رائد  بعد  حدث  الذي  املالكي  املنهج  عن  االبتعاد  مقدار  يظهر  ما  وهو  الرسول،  معجزات  لتعداد 
مدرسة احلجاز التي ُكتب عليها أن تكون مدرسة أثرية نقلية ضدا عىل منهج زعيمها الذي كان يعتمد 
أو  الذين جاؤوا بعدهم بعرشات  الشيخ تالمذته  بمقاييس عرصه كلها، بل ربام فاق  العقل والرأي 
حتى مئات السنني، فكان أكثر منهم عقالنية وحرية، كام رأينا باملقارنة بني كتاب املوطأ الذي ال هيتم 
بقضية املعجزة، وال يذكرها إال ملاًما، و كتاب الشفا الذي يعقد هلا الفصول الطوال، وحيتفل هبا غاية 

االحتفال.)77(

))7(   الشاطبي، ج) ص 17.

)76(   طرابييش، املعجزة أو سبات العقل، ص 7)-8).  

)77(  راجع: القايض عياض، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، عامر  الجزار )محقق(، ج1، )القاهرة: دار الحديث )200(، ص 1-166)2.
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نتائج البحث 

يندرج مذهب مالك عند طرابييش يف خانة مرحلة ما قبل إغالق الدوائر؛ أو مرحلة هامش احلرية 
كام حيب أن يعرب أحياًنا؛ وذلك ألن إمام املدينة قد حاول أن يضع من القواعد واملامرسات ما حيد من 
سلطة النص املتنامية يوًما بعد آخر أمام ناظريه يف املدينة التي تصل إىل مسامعه من األقاليم املجاورة، 

كام هو احلال يف العراق عىل سبيل املثال.

إن أمهية هامش احلرية الذي حافظ عليه مالك يف نظر طرابييش يكمن باألساس يف قدرة صاحب 
األول  الرواية  موطن  الرسول  مدينة  يف  بامتياز؛  نصوصية  بيئة  يف  النص  سلطة  مقاومة  عىل  املوطأ 
فتبدأ  واملكان؛  الزمان  باطراد  للنصوص  املطرد  التنامي  هذا  بخطر  ووعيه  جيل،  عن  جياًل  املتوارثة 

الرواية شرًبا ثم ما تلبث أن تصري ذراًعا.

وإذا كان الشافعي وهو تلميذ مالك قد دشن بعد وفاة شيخه مرحلة تقديس احلديث فرفعه إىل درجة 
القرآن، حماواًل بذلك رفعه عن درجة املساءلة، فإن مالكا ما كان يتعامل معه إال بوصفه خرًبا جيب فهمه 

بناء عىل قواعد الدين وما تواتر من مبادئه وقيمه، فإذا خالفها فإنه ال جيد أدنى حرج يف رفضه.

البعيد عن منزل الوحي ومدينة الرسول قد  العراق  وإذا كان أمحد وهو تلميذ الشافعي وموطنه 
أمكنه أن جيمع ما يناهز ثالثني ألف حديث يف مسنده فإن إمام دار اهلجرة شيخ شيخه مل يستطع أن يبلغ 
عرش معشار ذلك العدد، عىل الرغم من توافر دواعي اإلكثار من الرواية وضغطها عىل بيئة املدينة، 

وصعوبة مواجهة سلطتها.

وإذا كان احلديث بعد الشافعي وأمحد صار قاضًيا عىل القرآن، فأمسى القرآن تبًعا لذلك محال أوجه 
التي مل  الباب عىل مرصاعيه عىل صناعة احلديث  وغري مبني، حمتاًجا إىل اإليضاح والتفسري، ما فتح 
تعرف األفول طوال القرون املتتالية، فإن مالًكا قد وسع أصول ومصادر الترشيع يف حماولة منه لتضييق 
اخلناق عىل النصوص وحمارصهتا يف نطاق الشعائر، وفسح املجال للمصادر العقلية للحكم يف قضايا 

الناس االجتامعية واالقتصادية وغريمها.

استنتاجات البحث

لقد كان جورج طرابييش من أوائل الذين أشاروا إىل مشكلة حتول اإلسالم من القرآن إىل احلديث، 
وما نجم عن ذلك من آثار وخيمة يف فكر املسلم، فانعكس ذلك سلًبا يف سلوكه االجتامعي وفعله 

اإلنساين عموًما.
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وبذلك يكون قد دق ناقوس اخلطر، حمذًرا من املخاطر الكثرية التي آل إليها وضع الثقافة اإلسالمية 
مكارم  يف  املتمثلة  القرانية  للقيم  ومسخها  والرمحة  باملرونة،  املتسمة  القرآنية  للقيم  هجرها  بسبب 
األخالق والقيم اإلنسانية الفطرية، إىل الروايات احلديثية التي تدخل يف جزئيات احلياة، فتضيق عىل 

الناس ما وسعه القرآن عليهم.

ولذلك تدعو هذه الورقة البحثية إىل العودة إىل منهج مالك املعتمد عىل قيم القرآن، واملقل من 
الرواية احلديثية، إال ما كان منها منسجاًم مع مقاصد القرآن العليا واملتمثلة خصوًصا يف الرمحة والرب 

والقسط والتعارف والعاملية.

الرسول جيد اجلرأة يف اإلعراض عن أحاديث كثرية صادرة عن  ابن مدينة  وإذا كان مالك وهو 
علامء كبار، فال يلتفت إليها، وال جيد أدنى حرج يف خمالفتها، فمن باب أوىل جيب علينا أن نجد نحن يف 

عرصنا هذا جرأة أكرب يف نقد كثري من األحاديث التي رفض مالك حمض االستامع إىل رواهتا.

لقد بعدت الشقة بيننا وبني الرواية يف مصادرها األوىل، وطال عليها األمد فتعرضت لعوامل الزمن 
التي تفعل فعلها يف األشياء كلها، وقد امتلكنا يف عرصنا هذا من الوسائل واإلمكانات ما جيعلنا أكثر 
فهام لألمور وأقرب إىل اختاذ القرارات الصائبة، وهو ما يؤهلنا إىل إصدار احلكم املالئم يف القضايا 

التي تعاجلها تلك الروايات.

إن املنهجية التي سلكها مالك يف تعامله مع النصوص تعلمنا أن اإلنسان قادر عىل إبداع الوسائل 
التي متكنه من تدبري شؤون حياته، من دون حاجة إىل ذلك الركام الكبري من الروايات التي ليست 
يف حقيقة األمر حمض أغالل تعوق حركة الفكر والسلوك، وبالتخلص منها واالهتداء بقيم اإلسالم 

الكربى سيكون اإلنسان أكثر حرية وإبداًعا للحلول أمام املشكالت التي تواجهه.
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أثر انتصار مدرسة احلديث يف تاريخ الفكر اإلسالمي وراهنه

من منظور جورج طرابييش               

                                                                                عبد الرمحن خلفة

توطئة

إىل  القرآن  إسالم  )من  بـ  املوسوم  املوسوعي  كتابه  طرابييش  القومي جورج  املفكر  خصص  لقد 
فقًها  وعوامله،  ومراحله  اإلسالمي  الفكر  انتقال  تاريخ  إلبراز  املستأنفة(  النشأة  احلديث:  إسالم 
وعقيدًة وأخالًقا وسياسًة، من إسالم يعتمد القرآن مصدًرا وحيًدا إىل إسالم يعتمد احلديث مصدًرا 
حاكاًم معيارًيا، يف عقب انتصار مدرسة احلديث وسيادة األيديولوجيا احلديثية وأفول املدارس القرآنية 
إىل إسالم  الرسالة  باالنتقال من إسالم  أيًضا  عنه  ما عرب  أو  والعقلية من سامء احلضارة اإلسالمية، 
التاريخ، ومن إسالم »أم القرى« إىل إسالم الفتوحات، حني أعطي لإلسالم بعد عاملي بعد أن كانت 

دعوته إقليمية كام يرى؛ مربًزا آثار هذا االنتصار عىل تاريخ الفكر اإلسالمي وراهنه.

الفكرية  املنظومة  يف  وتغييبه  القرآن  دور  وانحسار  وهي:  مظاهر،  ثالثة  يف  حرصها  اآلثار  هذه 
اإلسالمية، ملصلحة احلديث وهزيمة العقل يف التاريخ الفكري والسيايس لألمة املسلمة، عىل مدى 
أزيد من عرشة قرون، والقضاء عىل التعدديات الدينية والفكرية التي صبغت احلياة احلضارية لألمة 
عىل  الكبري  االنقالب  صاحب  وهو  املتوكل،  عهد  منذ  سيام  وال  األوىل،  الثالثة  القرون  يف  املسلمة 
مدرسة العقل، إىل عرص النهضة احلديثة. ضمن هذا اإلطار يأيت بحثي، ليعرض قراءة حتليلية نقدية يف 
هذه اآلثار الثالثة، ويربز مدى دقة املفكر طرابييش يف استنتاجها والتأصيل هلا من عدمه، مع عرض 

معامل هذه اآلثار يف راهن الفكر اإلسالمي، وذلك باعتامد املنهج التحلييل ومنهج النقد التارخيي.
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املبحث التمهيدي: مدخل إىل حتديد املفهومات   

عني طرابييش بمصطلحات كثرية، وأبرزها ثالثة: أهل احلديث والرأي واالنتقال )التحول(.

أواًل: أهل احلديث

مدرسة احلديث بني املدلول التارخيي والفهم الطرابييش

لئن كّرس طرابييش املدلول التارخيي املعطى للقرآن الكريم الذي يطلق عىل الكالم املجموع بني 
دفتي املصحف املتداول منذ القدم، فإنه مل يبق مدلول أهل احلديث عىل ما كان متداواًل تارخيًيا، وهو 
القارص عىل املشتغلني بجمع احلديث، روايًة ودراية)1(، سواء الذين دونوه أم أولئك الذين اكتفوا بنقله 
مشافهة، جياًل بعد جيل أو راٍو بعد آخر، فقد عمد إىل توسيع مدلول أهل احلديث ليشمل أهل السنة 
واجلامعة كلهم، من حمدثني وفقهاء وأصوليني وكالميني، سواء من اعتمد األثر أم من نحا نحو الرأي، 
حيث يقول: »أصحاب احلديث الذين تسموا، عىل سبيل املرادفة، بأهل السنة واجلامعة«)2(. يف موضع 
آخر، جيعلهم يف مقابل أهل الكالم، فيقول: »أهل احلديث من أهل الكالم«)3(، وجيعل منهم فرقة من 
أهل النقل، وهي تقابل أهل العقل من املعتزلة: »احلرب األيديولوجية التي دارت يف القرن الثالث بني 

معسكرين: أهل العقل املعتزليني وأهل النقل احلديثيني«))(.

نقد: إن توظيف طرابييش مصطلح أهل احلديث، هبذا املدلول الواسع، يعد مصادرة إبستيمولوجية 
عىل املدلول التارخيي املعطى للمصطلح يوم ميالده؛ حيث كان قارًصا كام قلنا عىل املشتغلني باحلديث، 
من  واملفكرين،  بالعلامء  اخلاصة  تصنيفاته  من  الكثري  عىل  ذلك  بعد  سلًبا  انعكس  قد  ودرايًة،  روايًة 
ففي  الظاهر،  التناقض  بعض  يف  نفسه  ويوقع  عليهم،  واحلكم  السنة  أهل  مدرسة  حتت  املنضوين 
الوقت الذي يكرس مفهوًما واسًعا ألهل احلديث يف مصنفه، نجده يكاد يقترص عىل سلسة املحدثني 
ويقدمهم، بوصفهم الفاعلني الكبار يف املعركة الفقهية، بدًءا بابن حنبل وصواًل إىل ابن اجلوزي، بل 

يكاد استقراؤه يقترص عىل مدرسة احلنابلة ورجاهلا منذ عهد مؤسسها األول.

ال يكاد حيرض الشافعي يف دراسته، إال بوصفه واضع مرشوع االنتقال الذي نفذه ابن حنبل وابن حزم 

)1(  راجع، بشأن مدلول الحديث ومسرية املحدثني: محمد أبو زهو، الحديث واملحدثون )القاهرة: دار الفكر العريب، 8)19(. 

)2(  جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث: النشأة املستأنفة )بريوت: دار الساقي، 2010(، ص )9).

))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 92).

))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 91).
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بإتقان، عالوة عىل غريه من الفقهاء واألصوليني، وال سيام فقهاء وأصوليو املذاهب األربعة. ال ريب يف أن 
التوسيع غري املربر إبستيمولوجًيا ملدلول أهل احلديث، والتوسيع القرسي ملساحته الداللية، يسري يف االجتاه 
املعاكس حلركة الفكر اإلسالمي، فمؤرخو تاريخ الترشيع اإلسالمي وكتاب الطبقات ظلوا يميزون متييًزا 
واضًحا بني الفقهاء واملحدثني، وبني هؤالء واألصوليني واملتكلمني. ها هو الطربي، وهو من أوائل من 
صنف يف كتب الطبقات، يقيص أمحد بن حنبل من دائرة الفقهاء يف مصنفه الشهري )اختالف الفقهاء()5(، 

عالوة عىل باقي املحدثني، وعىل دربه سار ابن قتيبة)6(.

 كذلك، ظهرت كتب أخرى عىل غرار )طبقات الفقهاء( للشريازي الذي ترجم لفقهاء طبقة الصحابة 
ثم التابعني، ثم خصص ما تبقى من كتابه لطبقات أتباع املذاهب اخلمسة ودبج ذلك بقوله: »ثم انتهى الفقه 
بعد ذلك، يف مجيع البالد التي انتهى إليها اإلسالم، إىل أصحاب الشافعي وأيب حنيفة ومالك وأمحد وداود 
وانترش عنهم الفقه يف اآلفاق، وقام بنرصة مذاهبهم أئمة ينتسبون إليهم وينرصون أقواهلم()7(، ثم جاءت 
كتب حول طبقات املحدثني مل تدرج الكثري من الفقهاء يف متنها)8(، وبعض الكتب التي عنيت بالرتاجم 
الفقهاء واملحدثني(  العنوان عىل غرار كتاب )طبقات  الفقهاء واملحدثني، ولكنها فصلت يف  مجعت بني 

هليثم بن عدي )ت307 هـ(، وهكذا درج كتاب الرتاجم عىل الفصل بني الفريقني.

األحاديث  ترسانة  إىل  ينظرون  الفقهاء  ظل  واألصولية،  الفقهية  الترشيع  حركة  قرون  مسرية  يف 
ومتنًا،  سنًدا  نقدها،  بعد  األحكام  منها  ويستقون  فيها  ينقبون  التي  اخلام  املادة  منظور  من  واآلثار 
املشعل  استلم  إذ  مصنفاهتم،  يف  قواعد  هلا  وضعوا  التي  والرتجيح  التعارض  بطرق  بينها  والرتجيح 
متينة حالت دون  استنباط  بقواعد  الذين سّيجوا مذاهبهم  املذاهب، من  الفقه من كل  علامء أصول 
تسييد اآلثار ومصادرة العقل والرأي. يف هذه األجواء، ظهرت املدرسة احلنبلية، بوصفها نشاًزا يف 
تاريخ الترشيع، وهي رسعان ما أحلقت بأهل الظاهر الذين ازدرى آراءهم جّل الفقهاء وعلامء أصول 

))(  يقول ابن جزي املاليك، يف معرض تنزيه الله تعاىل: »ورد يف القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه.. تفرق الناس فيها ثالث فرق:.. الفرقة 

الثانية قوم حملوها عىل ظاهرها، فلزمهم التجسيم، ويعزى ذلك إىل الحنبلية وبعض املحدثني«. محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانني الفقهية، 

ماجد الحمودي )محقًقا( )بريوت: دار ابن حزم، )201(، ص )). 

)6(  قال أبو زهرة: »لذلك يحق لنا أن نقول إن أحمد إمام يف الحديث، ومن طريق هذه اإلمامة يف الحديث واآلثار كانت إمامته يف الفقه، وإن فقهه 

آثار، يف حقيقته ومنطقه ومقاييسه وضوابطه ولونه ومظهره، ولقد أنكر لهذا ابن جرير الطربي أن يكون فقيًها، وعّده ابن قتيبة يف املحدثني ومل يعده من 

الفقهاء، وكثريون قالوا مثل هذه املقالة أو قريبًا منها«. أبو زهرة، ابن حنبل: حياته وعرصه وآراؤه الفقهية )القاهرة: دار الفكر العريب، بال ت(، ص 2)1. 

قال ابن األثري: »وأما ما ذكره عن تعصب العامة، فليس األمر كذلك، وإمنا بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غريهم، ولذلك سبب وهو أن 

الطربي جمع كتابًا ذكر فيه اختالف الفقهاء ومل يصنف مثله ومل يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له يف ذلك، فقال: »مل يكن فقيًها وإمنا كان محدثًا، فاشتد 

ذلك عىل الحنابلة، وكانوا ال يحصون كرثة يف بغداد فشغبوا عليه«. ابن األثري، الكامل يف التاريخ )بريوت: دار الكتاب العريب، 1997(، ج 6، ص -677 678. 

)7(  أبو إسحاق الشريازي، طبقات الفقهاء، إحسان عباس )محقًقا( )بريوت: دار الرائد العريب، 1970(، ص 97.

)8(  منها: شمس الدين الذهبي، املعني يف طبقات املحدثني، محمد عزب )محقًقا( )دار الصحوة، 1987(، وهو ال يظهر الكثري من الفقهاء. يف العرص 

الحديث نجد متييزًا واضًحا بني الفرقني، ولذلك ألف محمد الغزايل كتابه الشهري )السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل الحديث( سنة 1989.
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الفقه)9(. لذلك شكل الظهور الفجائي البن حزم يف األندلس صدمة نفسية وفقيهة للاملكية؛ ألن هذا 
الفقيه عمد إىل إحياء آثار اندرست؛ حماواًل نفض الغبار عنها وتسييدها جمدًدا)10(، بالتوازي مع طمس 
املالكي  األصويل  الفقيه  حياججه  أن  قبل  واملناظرة،  باجلدل  له  فتصدوا  الرأي،  وحجج  العقل  أنوار 

الباجي ويلزمه مغادرة بلدته إىل بلدة نائية، حيث يموت فيها معلاًم للصبيان)11(.

احلديث  مصطلح  بني  األحيان  من  الكثري  يف  خلط  احلديث  ألهل  املنّمط  املفهوم  عن  انجّر  كام 
ومصطلحات مشاكلة له وال تتامهى به بالرضورة، وإن كان بينها وبينه عموم وخصوص، عىل غرار 
عىل  احلريص  وهو  مرتادفة،  مصطلحات  طرابييش  منها  جيعل  ما  كثرًيا  إذ  واألثر،  السنة  مصطلحي 
التدقيق اللغوي ودرء املرتادفات، بل إنه يرفض إطالق مصطلح السنة عىل ما فعله الرسول، حيث 
يقول: »الرسول مسنون له وليس ساّنا، وليس له أصاًل أن يكون ساّنا، فالسنة هي حرًصا سنة اهلل، ويف 
الوقت الذي تتكرر فيه عبارة سنة اهلل يف النص القرآين ثامين مرات، فإن ست آيات تتوجه باخلطاب إىل 
ِوياًل((، والغائب  الرسول مبارشة، يف ما يشبه اإلنذار ))َفَلن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَِّ َتْبِدياًلۖ َوَلن جَتِدَ لُِسنَِّت اهللَِّ حَتْ
الكبري يف النص القرآين هو سنة الرسول، والذي سيحرض  باملقابل يف كتب السرية والتفسري والفقه 
واحلديث حضوًرا طاغًيا، فكيف حدث هذا التحول من اإلسالم القرآين إىل اإلسالم السني؟«)12(. 
األلسني  العلمي  النقدي  للمحّك  وإخضاعه  طرابييش  عن  املنقول  النص  هذا  تفكيك  خالل  من 

والتارخيي، يمكن لنا أن نسجل عليه املالحظات اآلتية:

وذلك . 1 القرآنية،  احلقيقة  جيايف  قواًل  يعد  اهلل«  سنة  هي  اهلل  كتاب  يف  حرًصا  السنة  »إن  قوله 
أن القرآن الكريم أضاف السنة إىل اهلل، كام أضافها إىل غريه، فقد وردت مضافة إىل األمم: ))ُسنََّت 
يِف  َفِسرُيوا  ُسنٌَن  َقْبِلُكْم  ِمن  َخَلْت  لنَِي(( )فاطر، 43(، كام جاءت مطلقة من دون إضافة: ))َقْد  اأْلَوَّ
بنَِي)( )آل عمران، 137(، كام أضافها إىل أنبيائه: ))ُسنََّة َمْن َقْد  اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ
َأْرَسْلنَا َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلنَا(( )اإلرساء، 77(، فكيف يقول إهنا حرًصا سنة اهلل؟ وكيف يستنكف أن تكون 

هلذا الرسول سنة عىل غرار غريه من الرسل؟

)9(  راجع: محمد بن جرير الطربي، اختالف الفقهاء )بريوت: دار الكتب العلمية، 1999(.

)10(  كتاب ابن حزم )املحىل باآلثار ميلء مبثل هذه النامذج(، ولعل من أبرزها قضية رضاع الكبري التي أثريت مجدًدا، منذ سنوات باألزهر الرشيف، 

الحنابلة عىل  ابن حزم وبعض  باستثناء  بها،  القول  العلامء  الترشيع وترك  اندرست يف مايض  ابن حزم، وهي قضية  آراء  اتكاًء من مجدد مقولتها عىل 

غرار ابن تيمية، وتلك القضية قال فيها ابن عبد الرب املاليك: »هذا الحديث ترك قدميًا ومل يعمل به ومل يتقبله الجمهور عىل عمومه، بل تلقوه عىل أنه 

مخصوص(، ولكن عىل الرغم من ذلك ما تزال الفتوى ترتدد عىل أفواه بعض السلفية العلمية الحديثية، عىل غرار عبد املحسن العبيكان وصالح السدالن 

http://www.alwasatnews.com/news/(((012.html :وغريهام

)11(  راجع هذه املناظرات يف: عبد املجيد الرتيك، مناظرات يف أصول الرشيعة بني الباجي وابن حزم )بريوت: دار الغرب، 1986(.

)12(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص )8.
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 قوله إن ست آيات تتوجه باخلطاب إىل الرسول مبارشة، يف ما يشبه اإلنذار )َفَلن جَتَِد لُِسنَِّت 2. 
اآلخر  هو  ينايف  ظاهري  استنتاج  حمض  بل  عليه،  دليل  ال  ِوياًل(،  حَتْ اهللَِّ  لُِسنَِّت  جَتَِد  َوَلن   ۖ َتْبِدياًل  اهللَِّ 
احلقيقة، فاآلية التي استدل هبا يتوجه التحذير فيها إىل غريه ممن مل يتقبل دعوته وليس إىل الرسول، 
َأْهَدٰى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم  َيُكوُننَّ  لَّ َنِذيٌر  َلِئن َجاَءُهْم  َأْياَمهِنِْم  وسياقها قوله تعاىل: ))َوَأْقَسُموا بِاهللَِّ َجْهَد 
يُِّئ إاِلَّ  يِِّئ ۚ َواَل حَيِيُق امْلَْكُر السَّ ا َزاَدُهْم إاِلَّ ُنُفوًرا * اْستِْكَباًرا يِف اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّ ۖ َفَلامَّ َجاَءُهْم َنِذيٌر مَّ
ِوياًل(( )فاطر،  لنَِي ۚ َفَلن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَِّ َتْبِدياًل ۖ َوَلن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَِّ حَتْ بَِأْهِلِه ۚ َفَهْل َينُظُروَن إاِلَّ ُسنََّت اأْلَوَّ

 .)43 -42

)(لِئن  الست األخرى، ومنها:  اآليات  الشأن يف  فيها؟، وكذلك  الرسول  إىل  املوجه  اإلنذار  أين 
فِيَها  جُيَاِوُروَنَك  اَل  ُثمَّ  هِبِْم  َلنُْغِرَينََّك  امْلَِدينَِة  يِف  َوامْلُْرِجُفوَن  َرٌض  مَّ ُقُلوهِبِم  يِف  ِذيَن  َوالَّ امْلُنَافُِقوَن  َينَتِه   ْ ملَّ
ِذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َۖوَلن جَتَِد لُِسنَِّة  ْلُعوننَِي ۖ َأْيناََم ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّلوا َتْقتِياًل*  ُسنََّة اهللَِّ يِف الَّ إاِلَّ َقِلياًل * مَّ
اهللَِّ َتْبِدياًل )التوبة 60- 62(، ففي هذه اآليات يوجه اإلنذار إىل املنافقني. كذلك قوله تعاىل: ))َوَلْو 
تِي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل َۖوَلن  ُوا اأْلَْدَباَر ُثمَّ اَل جَيُِدوَن َولِيًّا َواَل َنِصرًيا * ُسنََّة اهللَِّ الَّ ِذيَن َكَفُروا َلَولَّ َقاَتَلُكُم الَّ
املحاربني للرسول، وليس  فيها للكفار  فالوعيد واإلنذار   ،)23  -22 َتْبِدياًل(( )الفتح  اهللَِّ  لُِسنَِّة  جَتَِد 
تِي َقْد َخَلْت يِف  الرسول نفسه. أيًضا قوله تعاىل: ))َفَلْم َيُك َينَفُعُهْم إِياَمهُنُْم مَلَّا َرَأْوا َبْأَسنَا ۖ ُسنََّت اهللَِّ الَّ
ِعَباِدِهۖ  َوَخرِسَ ُهنَالَِك اْلَكافُِروَن(( )غافر 85(، ففي هذه اآلية أيًضا الوعيد واإلنذار ملن يكفر بالرسالة 

وليس صاحب الرسالة.

 إن الفقهاء، مّلا اصطلحوا عىل تسمية ما صدر عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم من أفعال سنة 3. 
نبوية، مل يّدعوا أن ذلك اصطالح قرآين، بل هو اصطالح فقهي قديم، و«ال مشاحة يف االصطالح« كام 
هو مقرر يف قواعد االصطالح العلمي، وال يمكن احلجر عىل الفقهاء أو املحدثني ومنعهم من إطالق 
حاول  ولئن  الترشيع،  يف  مرتبتها  هلا  نبوية  سنة  معه  التارخيي  وتفاعله  الكريم  للقرآن  النبوي  البيان 
الشافعي البحث عن مدلول هلا يف القرآن وسعى لتسميتها باحلكمة، كام يقول طرابييش)13(، فذاك ال 
يعدو كونه اجتهاًدا شخصًيا مل يلق اإلمجاع، كام أن احتجاج الفقهاء واملحدثني وعلامء أصول الفقه، 
احتجاًجا  وليس  للمصطلح  احتجاج  ألنه  فيه؛  إشكال  ال  أحاديث  بمنظومة  السنة،  مصطلح  بشأن 

للحجية.

لكتابه، . 4 متباينني  عنوانني  يورد  جعله  والسنة،  احلديث  مصطلحي  بني  طرابييش  مطابقة  إن 
ضمنه  ما  والثاين  احلديث(،  إسالم  إىل  القرآن  إسالم  )من  الكتاب  غالف  هبا  صدر  الذي  وأحدمها 
بدالالت  التقييد  عىل  حرصه  يعكس  ال  وهذا  السنة(،  إسالم  إىل  القرآن  إسالم  )من  هنا  نصه  يف 

))1(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 181. راجع: الشافعي، الرسالة، أحمد محمد شاكر )محقًقا(، ط2 )القاهرة: مكتبة دار الرتاث، )200(، ص 120.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya60.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya60.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya60.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya60.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya60.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya60.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura48-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura48-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura48-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura48-aya23.html
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املصطلحات ودرء الرتادف الذي عناه به، وهو ما جعله يقع يف أخطاء منهجية بعدئذ، عند تصنيف 
أهل احلديث وأهل السنة.

إذا كانت السنة يف القرآن الكريم هي حرًصا سنة اهلل، فإن أهل السنة واجلامعة الذين تسموا . 5
هبذا االسم يعدون هم أهل سنة اهلل! أو أهل القرآن وليسوا أهل احلديث، كام أورد طرابييش يف كتابه 
وانتقد نزوعهم إىل هذا االسم بداًل من اسم أهل القرآن. إن مؤدى منظور طرابييش شمول مصطلح 
املحدثني لألشاعرة واملتصوفة والفقهاء واألصوليني والكالميني وغريهم، إىل جانب احلنابلة وأهل 

الظاهر، وهذا ينايف حقيقة فئة املحدثني وأهل احلديث.

ثانًيا: الرأي

التحليل  أثناء  يف  منهجية  أخطاء  يف  أوقعه  ما  والرأي،  العقل  بني  املطابقة  إىل  طرابييش  عمد  لقد 
والتصنيف، فقال: »الرأي من حيث هو حكم العقل من عند نفسه«)14(، وهذا عىل خالف مفهوم علامء 
أصول الفقه وغريهم للعقل، حيث قالوا إنه: »العلم الرضوري الذي يقع ابتداًء ويعم العقالء«)15(، 
عليه«)16(،  ينص  مل  الذي  احلكم  إلدراك  صواب  »اعتقاد  بأنه:  هذا  فعرفوا  الرأي،  وبني  بينه  وفرقوا 
لذلك مل يرصح جّل علامء األصول والفقه بازدراء العقل، وما كان هلم أن يفعلوا ذلك والقرآن يشيد 
به، ولكنهم رصحوا بازدراء الرأي، سواء من ازدراه هنائًيا أم من ازدرى الرأي املذموم، كام هو معلوم 
بداهة يف كتب علم أصول الفقه والتفسري، حيث يقسم الرأي إىل: رأي صحيح وهو »استخراج حسن 

العاقبة« )17(، ورأي فاسد وهو )استخراج سوء العاقبة()18(.

هبذا التحديد الدقيق، نفهم أن مدرسة النقل واألثر واحلديث كانت يف مقابل الرأي، ومل تكن يف 
مقابل العقل، ونفهم ملاذا حظي العقل بكل تلك املكانة تارخيًيا يف الفكر اإلسالمي حتى عند الظاهرية، 
مثل ابن حزم. من دون الرأي والعقل، يف أي رشيعة ساموية أو وضعية، ال يستقل يشء من تلقاء نفسه 

بالترشيع، بل يعتمد آليات ومصادر وقواعد ضابطة.

))1(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 271.

))1(  أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي، كتاب الحدود يف األصول، نزيه حامد )محقًقا( )بريوت: مؤسسة الزعبي، )198(، ص 1).

)16(  الباجي، كتاب الحدود، ص )6. 

)17(  الباجي، كتاب الحدود، ص )6. 

)18(  الباجي، كتاب الحدود، ص )6. 
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  ثالًثا: مصطلح التحول/ االنتقال

يقصد طرابييش بالتحول ذاك االنتقال من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، ومن إسالم الرسالة 
إىل إسالم الفتوحات، وقد بني بعقليته املوسوعية بعض مظاهر االنتقال األول. حني ارتقى احلديث 
إىل مستوى القرآن يف نظر املحدثني، بلغ أوجه مع ابن حزم الذي »وّثن« النص، كام حاول أن يؤسس 
ًعا له إىل رسول مرشع بنفسه،  لصدق االنتقال الثاين تارخيًيا وقرآنًيا، ومن إسالم يكون فيه الرسول مرَشّ
ويف هذا يقول: »التحول من إسالم الرسالة إىل إسالم التاريخ، أي من اإلسالم الذي كان الرسول 
بموجبه مرشًعا له إىل اإلسالم الذي صار الرسول بموجبه هو املرشع، يقرتن بتحول آخر ذي خطورة 
الهوتية وليس فقط ترشيعية. هو ذاك الذي أعطى هلذا الكتاب عنوانه )من إسالم القرآن إىل إسالم 
احلديث(«)19(، ويقول أيًضا: »الواقع أنه يف كتب احلديث، وليس يف القرآن، تم حتويل النبي األمي 
املرسل إىل قومه إىل نبي أممي مرسل إىل األمم قاطبة«)20(، ففي رواية عىل لسان هشيم بن بشري أن النبي 

حممد قال: »كان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة« )رواه البخاري يف صحيحه(.

يرى طرابييش أن االنتقال بدأ من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، ومن إسالم الرسالة إىل إسالم 
من  كثرية  صفحات  سود  ولكنه  التارخيي،  االنتقال  هذا  مسؤولية  املحدثني  ضمنًيا  وحيمل  التاريخ، 
غري قصد من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية العملية، ليؤكد أن هذا االنتقال مل يقع من قبل 
املحدثني، بل بأمر من القرآن الكريم نفسه وسنة رسوله، وذلك يف غزوة تبوك التي تعد فاصلة تارخيية 
هلذا االنتقال والتحول التارخيي، وحاول تربئة القرآن من القول بعاملية الرسالة وأهنا خاصة بأم القرى 
ومن حوهلا وقارصة عىل األميني، فريى أن ختلف بعض الصحابة عن غزوة تبوك دليل عىل رفض هذا 

التحول ورفضهم مقاتلة إخواهنم من أهل الكتاب.

نقد

 لقد أوف طرابييش بمنهجه العلمي، يف االستدالل واالحتجاج هلذا االنتقال من نصوص القرآن 
والسرية النبوية، ولكن القرآن الكريم، الذي جيعله طرابييش منطلًقا لتأكيد إقليمية الرسالة اإلسالمية، 
يؤكد يف آيات كثرية غري ذلك حني يرصح بعاملية الرسالة، فطرابييش يورد آية يرى أهنا اآلية الوحيدة 
ِكنَّ َأْكَثَر  لنَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوَلٰ ًة لِّ التي تكرس ما سمي بعاملية اإلسالم، وهي: ))َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّ
َيْعَلُموَن(( )سبأ، 28(، وقد حاول رصف ظاهرها عام أّوله املفرسون السابقون، ليسحب  النَّاِس اَل 
منهم حجيتها عىل العاملية، من خالل ثالثة أساليب، وأوهلا قوله إن تأويل من محلها عىل العاملية، عىل 

)19(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 89.

)20(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 98.



209

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

غرار الطربي، خيالف قاعدة أن هذه اآلية ختالف قاعدة أخرى، وهي أن لكل أمة رسوهلا، وثانًيا أنه 
ما يرسل رسول إال بلسان قومه، وثالًثا: أن الرسول ما أوحي إليه القرآن، إال عربًيا لينذر أم القرى 
ومن حوهلا، ورابًعا: أن العالقة حرصية بني عروبة القرآن وعروبة األمة أو عروبة القوم الذين أنزل 
)كافة(،  )الناس(،  غرار  عىل  املفتاحية،  اآلية  ألفاظ  بعض  معاين  لغوًيا  يفكك  أن  قبل  برسمهم)21(، 

ليرصف اآلية عن ظاهرها الذي محلت عليه بعدها آية مؤسسة لعاملية الرسالة القرآنية. 

لكن طرابييش حتاشى اخلوض يف آيات أخرى أكثر داللة عىل عاملية الرسالة وجتاهلها متاًما، مثل: 
ِذي جَيُِدوَنُه  يَّ الَّ ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ْلَعامَلنَِي(( )األنعام، 107(، ))الَّ ))َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِّ
ُم  يَِّباِت َوحُيَرِّ امْلُنَكِر َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ َوَينَْهاُهْم َعِن  بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُرُهم  نِجيِل  َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ
وُه  ُروُه َوَنرَصُ ِذيَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َۚفالَّ ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعنُْهْم إرِْصَ
ِذي  َا النَّاُس إيِنِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم مَجِيًعا الَّ ِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن * ُقْل َيا َأهيُّ ِذي ُأنِزَل َمَعُهُۙأوَلٰ َبُعوا النُّور الَّ َواتَّ
ِذي ُيْؤِمُن  يِّ الَّ َمَواِت َواأْلَْرِض اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو حُيِْيي َوُيِميُت َفآِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ َلُه ُمْلُك السَّ
بُِعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدون(( )األعراف، 157- 158(. كام أنه غفل عن اآليات التي تدعو  بِاهللَِّ َوَكِلاَمتِِه َواتَّ
رصاحة أهل الكتاب لإليامن هبذا الرسول وأنه مبعوث إليهم؛ كام يف قوله تعاىل: ))َيا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل 
اَم امْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهللَِّ َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إىَِلٰ  َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم َواَل َتُقوُلوا َعىَل اهللَِّ إاِلَّ احْلَقَّ ۚ إِنَّ
ٌه َواِحٌد ۖ ُسْبَحاَنُه َأن  اَم اهللَُّ إَِلٰ ُكْم ۚ إِنَّ ا لَّ نُْه ۖ َفآِمنُوا بِاهللَِّ َوُرُسِلِه ۖ َواَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة ۚ انَتُهوا َخرْيً َمْرَيَم َوُروٌح مِّ

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض ۗ َوَكَفٰى بِاهللَِّ َوِكياًل(( )النساء، 171(. ُه َما يِف السَّ َيُكوَن َلُه َوَلٌد ۘ لَّ

حرص طرابييش عىل تأكيد أن قوله تعاىل »كافة للناس« ليس مثل قوله »للناس كافة«، فقد كان 
عليه أن يقف هنا أيًضا مع اآلية ويكشف أن قوله تعاىل »لكل جعلنا منكم« ليست مطابقة كام فهمها 
لقولنا »لكل جعلنا لكم رشعة ومنهاًجا«، فاآلية هذه تؤكد عاملية الرشيعة ووحدهتا، فالرسول جعل 
هو رشيعة لكل الناس. أما تأرخيه لالنتقال إىل إرهاصات االنتقال بغزوة تبوك، وقوله إن تأخر بعض 
الصحابة عن الغزوة دليل عىل رفضهم هذا التحول نحو العاملية، عندما دعوا ملقاتلة أهل الكتاب من 
غري األميني، يعد دلياًل عليه ال له؛ ألن هذه الغزوة مل تأت بأمر نبوي خالص، بل بأمر قرآين رصيح 
من قبل اهلل تعاىل، ففي أكثر من ثلثي آيات سورة التوبة يتضح جلًيا، من منطوق اآليات ودالالهتا، أن 
األمر بالغزوة أمر إهلي، ومل تشهد أي غزوة أمًرا بالقتال فيها ووعيًدا عند التخلف عنها، مثلام شهدته 

هذه الغزوة.

لقد ظلت اآليات تتنزل قبل االنطالق إىل الغزوة ويف أثناء االنطالق وبعد العودة منها، بصورة مل 
يسبق هلا مثيل يف غزوات الرسول صىل اهلل عليه وسلم وصحابته من قبل، وهي آيات تلزم الصحابة 

)21(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص -)9 98.
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النفاق،  بأهل  املتخلفني من دون عذر، وتلحق بعضهم  بالقتال وتستثني أصحاب األعذار وتتوعد 
فكيف يأمر اهلل تعاىل رسوله وصحابة رسوله هبذا النفري لقتال الروم من أهل الكتاب، ثم يقول طرابييش 
إن ذلك جاء بأمر نبوي عارضه بعض الصحابة؟، فلو كان األمر كام قال لعاتب اهلل تعاىل رسوله عىل 
هذا اإلجراء التارخيي غري املأمور به. اآليات تنطق بغري ذلك، فاالنتقال جاء بأمر رصيح من اهلل تعاىل، 
بل إن اهلل تعاىل عاتب رسوله عىل إذنه لبعض الصحابة بالتخلف عن هذه الغزوة االنتقالية)22(، كام 
عاتب املتخلفني بعبارات وعيد أشد، فاالنتقال من إسالم الرسالة إىل إسالم التاريخ والفتوحات ال 

بد من التأريخ له هبذه الواقعة، ويكون مصدره الوحي اإلهلي وليس االجتهاد النبوي.

دقيق،  غري  حكاًم  يعد  مرشع  إىل  له  مرشع  من  الرسول  حول  االنتقال  هذا  إن  طرابييش  قول  أما 
حيث  الترشيعية،  الرسول  منزلة  يف  غلوٌّ  واحلديث  القديم  يف  املحدثني  لبعض  كان  وإن  أنه،  وذلك 
أنزلوه منزلة مل جتد اإلمجاع عليها، وال سيام عندما جعلوا السنة قاضية عىل القرآن وناسخة له، إال أن 
ذلك ال يعني إلغاء الوجود الفعيل للسنة النبوية، كام يذهب إىل ذلك طرابييش، حني جيعل من الرسول 
جمرد أداة ميكانيكية غري عاقلة وال متفاعلة مع ما يوحى إليها. احلال أن طرابييش مطالب بالبيان الذي 
ينبني عليه التعبد يف اإلسالم، ولذلك فحتى غالة رافيض احلديث واألثر مل يلغو السنة العملية؛ ألنه 
ال يمكن التعبد يف الصالة والصوم واحلج والزكاة بآي القرآن وحدها، فهي آيات جمملة وتفتقر إىل 
الترشيع  يد  له  القرآن  آي  تطلق  مل  اهلل عليه وسلم، وإن  الرسول صىل  أن  النبوي، عالوة عىل  البيان 
والتحليل والتحريم رصاحة، فإنه مل يمنع من الترصف يف شؤون األمة وحياة الناس باجتهادات، يف 

ضوء السياسة الرشعية واملصلحة، كام يرى ذلك علامء أصول الفقه، من أمثال القرايف وغريه.

قبل  من  عملًيا  جتسيًدا  بعّدها  للسنة،  العميل  الفعيل  الوجود  فإنكار  طرابييش  منطق  مؤدى  أما 
الرسول آلي القرآن الكريم، وجعل الرسول نفسه خمالًفا ملا أماله عليه القرآن الكريم نفسه. إن كتاب 
طرابييش يمكن أن يكون أكثر دقة لو عنونه بـ »من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث يف مدرسة احلنابلة 
وأهل األثر«، وحينها كان سيجد له صدى وأدلة تارخيية وتعضيًدا من نخبة خمتلف املذاهب الفقهية 
التي ظلت منذ القدم تستنكر عىل هؤالء مغاالهتم يف اآلثار، شأهنم شأن احلركة الوهابية التي أعادت 

إىل لواء اآلثار حضوره بزمخه التارخيي.

)22( يف قول الله تعاىل: ))َعَفا اللَُّه َعنَك لَِم أَِذنَت لَُهْم َحتَّٰى يََتَبنيََّ لََك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَْعلََم الْكَاِذِبنَي(( )التوبة، 43(.
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املبحث األول

األثر األول: تغييب القرآن الكريم

 يكشف طرابييش أن أول آثار التحول من »إسالم القرآن إىل إسالم احلديث« وسيادة األيديولوجية 
احلديثية هو تغييب القرآن، حيث يرى أن »تغييب القرآن [...] ؛ و إن مل يكن رصحيا فضمنيا؛ وان مل 
يكن منطوقا فمسكوت عنه، واملسكوت عنه قد يكون أشد حتكاًم البنية اإلبستمولوجية التحتية من حتكم 
املنطوق به بالبنية اإليديولوجية الفوقية، واحلال أن القرآن يبقى خطاًبا مفتوًحا عىل التأويل، والتأويل 
يقتيض اشتغال العقل، وإاّل كف أن يكون تأوياًل ليتقلص إىل حمض تصديق؛ واحلال أن التصديق هو 
الفسحة الوحيدة التي تبقيها اإليديولوجية احلديثية املغلقة عىل نفسها مفتوحة أمام العقل«)23(، وجيعل 
الشافعي املنظر األول هلذا االنتقال قبل أن ينفذه ابن حنبل ويستأنفه ابن حزم، فيقول: »مع هذا التحول 
الشافعي  دشنه  الذي  الظاهري  االنقالب  أبعاد  تكتمل  احلديث،  إسالم  إىل  القرآن  إسالم  من  اخلطر 
واستأنفه ابن حزم، يف ما يكاد أن يكون انقالًبا عىل االنقالب يف نشأة ثانية، فالشافعي كان أول من نظر 
لتحويل الرسول من مرشع إىل مرشع، ولكن الشافعي بعدم إجازته نسخ القرآن باحلديث كان أوقف 

سلطة الشارع الثاين الذي هو الرسول عند حدود سلطة الشارع األول الذي هو اهلل. 

أما ابن حزم، فقد ختطى العتبة التي وقف عندها الشافعي يف انقالبه، ليجيز نسخ القرآن باحلديث، 
وليعطي الترشيع الرسويل منزلة الصدارة التي للترشيع اإلهلي، بل ربام أكثر بحكم االستحالة العملية 
انقالب  الرغم من خطره، يالبسه  الظاهري، عىل  أن االنقالب احلزمي  بيد  بالقرآن،  لنسخ احلديث 
الظاهر  يف  إال  مرشع،  إىل  له  مرشع  من  حتول  قد  الرسول  يكون  ال  املعنى،  هبذا  خطًرا.  أكثر  باطني 
فحسب. أما يف الباطن، أي عىل صعيد البنية التحتية للصناعة احلديثية، فالعكس هو الصحيح؛ ألن 
سلسلة الثقات تكون هي التي استأثرت عملًيا بسلطة الترشيع)24(. أما النهاية الفعلية لسلطة القرآن 
وبداية تغييبه، فيؤرخها طرابييش باالنقالب املتوكيل الذي كان ضد املعتزلة وآوى احلنابلة، فيقول: 

يكون االنقالب املتوكيل قد اختذ أبعاًدا، وهي: 

القرآن ومنعه اخلوض فيه، ومنعه اخلوض يف علم الكالم  أواًل: إن املتوكل، بإغالقه ملف خلق 
يبقى يف  أو غري خملوق  القرآن خملوًقا  يكون  فأن  السنة،  لتسييد  الباب عىل مرصاعيه  فتح  قد  أصاًل، 
التحليل األول واألخري إشكالية قرآنية. أضف إىل ذلك أن كل مدار علم الكالم الذي هنى عنه املتوكل 

))2(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص -619 620.

))2(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص -87) 88). انظر: ابن حزم األندليس، اإلحكام يف أصول اإلحكام )بريوت: دار الفكر، 2007(، مج1، ص -)7) )7) 

وما بعدها.
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هو حول مشكالت قرآنية، فإن البعد األخطر يف االنقالب املتوكيل هو البعد اإلبستيمولوجي، وذلك 
أنه ابتداًء من عرص املتوكل، وعىل مدى العصور الوسطى ووصواًل إىل عرص النهضة، سجلت املشكل 

القرآين انكامًشا، بل انحساًرا كبرًيا ملصلحة املشكل احلديثي.

من هذا املنظور، نستطيع أن نقول إن االنقالب املتوكيل كان -من دون أن يمثل بداية مطلقة- هو 
املقدمة لالنقالب األخطر منه، بام ال يقاس من الزاوية اإلبستيمولوجية الدينية، أي االنتقال من إسالم 
القرآن إىل إسالم احلديث، وتأسيس هذا األخري يف أيديولوجيا سائدة، عىل امتداد تلك القرون العرشة 

الفاصلة بني عرص املتوكل وعرص النهضة التي كان فيها الدين هو الشكل الوحيد لأليديولوجيا.

التجاوز،  وال  لالجتثاث  قابلة  غري  سوسيولوجية  جذوًرا  أرسى  قد  املتوكيل  االنقالب  إن  ثانًيا: 
السنة،  أهل  تقترص عىل  مل  التسنني  احلديث. عملية  إسالم  إىل  القرآن  إسالم  التحول من  لصريرورة 
حديثية  مدونة  يف  اإلسالم  تأسيس  ومتكلموهم  فقهاؤهم  أعاد  الذين  الشيعة  أيضا  فيها  شارك  بل 

إمامية)25(. 

نقد 

يف ثنايا كتابه املوسوعي، ينقل طرابييش نتفات من أقوال منثورة يف بطون كتب املحدثني، ويفهم منه 
دحرجة القرآن ملصلحة احلديث. لقد أبدع يف استقراء النصوص واألقوال املتناثرة يف بطون مصنفات 
االنتصار احلديثي وتارخيه يف  التارخيي؛ حماواًل استجالء أسباب  االنتقال  للداللة عىل هذا  املحدثني 
معركة مصدرية الترشيع، وهو ما سيكون له انعكاس عىل راهن الفقه والفكر اإلسالميني، كام سنبني 

بعدئذ، بيد أننا نسجل عىل ما أورده هنا ما يأيت:

إن تأرخيه االنتقال من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث باالنقالب املتوكيل فيه نظر. ذلك أنه . 1
من الناحية السياسية مل تكن للمتوكل السلطة التامة عىل عموم الرقعة اجلغرافية اإلسالمية، عالوة عىل 
اخلارطة الفكرية، فاملعمورة اإلسالمية وقتئذ تتقاسمها دويالت متباينة املرشب األيديولوجي والسيايس، 
ومنها خصوًصا دولة األمويني يف األندلس ودولة األدارسة والدولة الرستمية، وبعدها الدولة الفاطمية 
وغريها، بل إن والية، مثل الوالية األغلبية باملغرب األدنى، مل تكن موالية مذهبًيا للمتوكل ومن نارصه 
الوافد  املالكي  املذهب  املغرب واألندلس  تبنى سكان  إذ كان هلا استقالل مذهبي، منذ  من املحدثني، 
إليهم عىل ألسنة الرواد األوائل وأقالمهم، ولئن استطاع املتوكل أن يفرض قراراته األيديولوجية عىل 

بغداد وما يليها من األقطار، فإن التعلة السياسية ستحول دون تعميم قراره هذا إسالمًيا.

))2(  طرابييش، من إسالم القرآن، -91) 92).
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التفسري . 2 علم  تاريخ  ينقضه  هـ(،   �247  205( املرحلة  تلك  منذ  القرآن،  بتغييب  قوله  إن 
الذي اختذ صريورة أخرى غري تلك التي رسمها طرابييش، فقد تطور هذا العلم وتشعبت مدارسه 
وانقسمت بني التفسري باملأثور والتفسري باملعقول، وظهرت مئات التفاسري، قرًنا بعد قرن. من أشهر 
أنواع التفسري التي ظهرت يف عقب عرص املتوكل: التفسري باملأثور والتفسري بالرأي والتفسري اإلشاري 
)الصويف( والتفسري اللغوي والتفسري الفقهي، وغريها من األنواع التي أنتجت ترسانة من مصنفات 

التفسري وجملداته، بأقالم علامء خمتلف الفرق واملذاهب اإلسالمية، ومنها: 

)ت 310 هـ( املسمى )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، تفسري أيب  الطربي  جرير  ابن  تفسري 
هـ(،   360 الطرباين )ت  تفسري  السنة(،  أهل  )تأويالت  املسمى  هـ(   333 املاتريدي )ت  منصور 
تفسري الزخمرشي املعتزيل )ت 538 هـ( املسمى (الكشاف)، تفسري ابن عطية األندليس )ت 546 هـ( 
العزيز(، تفسري ابن العريب املالكي )ت 543 هـ( املسمى  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املسمى )املحرر 
)أحكام القرآن(، ومثله للقرطبي )ت 671 هـ(، تفسري الفخر الرازي الشافعي )606 هـ( املعروف 
بـ )مفاتيح الغيب( أو )التفسري الكبري(، تفسري نارص الدين البيضاوي )ت 685 هـ( املسمى )أنوار 
املسمى  هـ(   465 )ت  القشريي  تفسري  هـ(،   774 )ت  كثري  ابن  التأويل)، تفسري  وأرسار  التنزيل 
)لطائف اإلشارات)، تفسري البغوي )ت 516 هـ( املسمى )معامل التنزيل(، وتفسري فضل بن حسن 
الطربيس الشيعي )ت 548 هـ( املسمى )جممع البيان(، وتفسري ابن اجلوزي )ت 597 هـ( )زاد املسري 
يف  النجمية  التفسري(، تفسري نجم الدين الكربي الصويف )ت 618 هـ( املسمى )التأويالت  علم  يف 
التفسري اإلشاري الصويف(، تفسري عبد القادر اجليالين )ت 713 هـ(، تفسري ابن اجلوزي الغرناطي 
)741 هـ( املسمى )التسهيل لعلوم التنزيل(، تفسري أيب حيان األندليس )ت 754 هـ( املسمى )تفسري 
البحر املحيط(، وغريها من مئات التفاسري التي مل خيل منها قرن ومل تغب عن مكتبات أي مذهب أو 
التي حصدت  املغرب واألندلس  بالد  فقط يف  ليس  قرآين كبري،  ما ييش بحضور  فرقة إسالمية)26(، 
حصة األسد منها، بل كذلك يف املرشق من بغداد إىل دمشق إىل خراسان وغريها، ومل ينضب معني 
ليدلوا  املفرسون  فيه  عاد  الذي  احلديث  العرص  إىل  احلضاري  االنحطاط  عصور  يف  حتى  التفسري، 

بآرائهم بغزارة، مقابل قلة يف رشح احلديث تارخيًيا.

قوله إن املتوكل، بغلقه ملف خلق القرآن، قد أغلق البحث يف املشكالت القرآنية، وهو ما . 3
يعد حكاًم مترسًعا. ذلك أن خلق القرآن مشكل حول القرآن وليس مشكاًل قرآنيًّا، فلو اختلف مثاًل 
مهندسان أو أكثر حول تاريخ مرفق معامري ما بغرض تصنيفه، فال يسمى اختالفهم مشكل معامري، 
بل مشكلة حول املعامر، بينام لو اختلفا حول مدى خطر تصدعات ظهرت فيه أو نوعية املواد املستعملة 

)26(  راجع: مدارس التفاسري وأنواعها، واملفرسين يف: عادل نويهض، معجم املفرسين من صدر اإلسالم إىل العرص الحديث، ط)، مجلدان )مؤسسة نويهض 

الثقافية، 1988(. عبد الغفور محمود مصطفى جعفر، التفسري واملفرسون: يف ثوبه الجديد )القاهرة: دار السالم، 2007(.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
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يف إنجازه، فإننا نقول إن اختالفهم مشكلة معامرية. لذلك، فإن املتوكل أغلق مشكلة حول القرآن، ومل 
يغلق، وما كان له أن يفعل ولن يستطيع أن يفعل ذلك ولو أراد. لقد ظهرت مشكالت جديدة بعد هذا 

العرص، وظلت مثار مناقشة وجدل ومناظرات علمية، ومنها: 

إشكاليتا إعجاز القرآن واألسامء واحلقائق الرشعية يف القرآن عند الباقالين )ت  402هـ(، إشكالية 
النظم القرآين عند اجلرجاين ) 471هـ( إشكالية اإلعجاز العلمي عند الشاطبي ) 790هـ(، إشكالية 
احلقيقة واملجاز يف القرآن عند الزخمرشي )ت 538 هـ(، وعند ابن تيمية )ت 728 هـ(، وإشكالية 

التأويل القرآين بني احلقيقة والرشيعة عند ابن عريب )ت  638هـ(، وغريها من املشكالت القرآنية.

يف مستوى تراتبية مصادر الترشيع، ظل القرآن الكريم حيتل منزلة الصدارة يف كل كتب أصول . 4
الفقه، قديمها وحديثها، تليه السنة فاإلمجاع فالقياس)27(. 

بعض . 5 يف  فعاًل  ظهرت  القرآن  عىل  السنة  تقديم  مشكل  مظاهر  بعض  أن  هنا  نسجل  لكننا 
املدارس احلديثية قدياًم، وال سيام القائلني بنسخ السنة للقرآن، وعند بعض الوهابيني )احلنابلة اجلدد( 
حديًثا، حيث يظل احلديث مرجعهم األساس يف فتاواهم ومصنفاهتم وخطبهم وأدبياهتم، وبالغوا يف 
مفهوم االقتداء والسنة، إىل درجٍة جتاوزوا فيها األعراف، وفسقوا الناس، وكفروا بعضهم، وادعوا 
أهنم الفرقة الناجية، وكثرًيا ما يصمون خمالفيهم بأهنم قرآنيون أو أعداء للسنة النبوية، وهو فكر حذر 

منه فقهاء كثريون معارصون عىل غرار حممد عبده والغزايل وطه جابر العلواين وغريهم.

اإلسالمي، . 6 الفكر  تاريخ  يف  للتفاسري،  الزمني(  التسلسل  )وفق  الكرونوجلي  االستقراء  إن 
يظهر نضوًبا يف مدرسة احلنابلة وغياًبا شبه تام يف مدرسة أهل الظاهر، فال نكاد نعثر إال عىل بضعة 
تفاسري، وبعضها تفسري قارص عىل بعض اآليات أو السور، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه طرابييش من 
أن األيديولوجية احلديثة قد سادت فعاًل وانترصت. لكنه انتصار يف مدرسة واحدة ومذهب واحد، 
وليس يف كل املدارس واملذاهب التي حافظت عىل رتابة يف الصدارة للقرآن، واستطاعت من خالل 
جممله  طوعت  نقدية  قراءات  له  وتقدم  نحوها،  املتدفق  األثر  جنوح  جلم  الفقه  أصول  علم  قواعد 
وأخرجته من ظاهره أو ردته عىل أعقابه، إذا مل جتده متوافًقا مع قواعدها أو وارًدا بطريق تطمئن إليها.

)27(  راجع جل كتب علم أصول الفقه القدمية والحديثة حول ترتيب األدلة األصولية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/402_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/402_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/471%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/471%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/638%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/638%D9%87%D9%80
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املبحث الثاين

األثر الثاين: تغييب العقل

يرى طرابييش أن من تداعيات انتصار أهل احلديث وسيادة األيديولوجية احلديثية تغييب العقل 
املحدث  عن  هنا  ينقل  حيث  الشتوي،  البيات  إدخاله  حد  إىل  مستوياته،  أدنى  إىل  فاعليته  وتقليص 
السمعاين )ت 489 هـ( قوله: »إن طريق الدين هو السمع واألثر، وإن طريقة العقل والرجوع إليه 
وبناء السمعيات عليه مذموم يف الرشع ومنهي عن«. كان من تبعات ذلك هتميش علم الكالم وذم 
االشتغال بالفلسفة واملنطق، بام انعكس سلًبا عىل مسرية هذه العلوم والفنون، وقلص من حضورها 
اإلبستيمي يف الفكر العريب اإلسالمي، بل إنه جعل هذه األثر أعم أثر نتج عن انتصار أهل احلديث، 
بحسب ما خلص إليه وسعى للبحث عنه يف كتابه املوسوعي. لذلك قال: »وجدنا أنفسنا ننرصف، 

عىل مدار صفحات هذا الكتاب، إىل بناء إشكاليتنا اخلاصة عن استقالة العقل يف اإلسالم«)28(.

لقد أبرز طرابييش مظاهر تغييب العقل يف احلضارة اإلسالمية، يف ما يأيت:

تقليص فاعلية العقل عند املحدثني إىل حدودها األدنى من خالل قوهلم إن كل شأن العقل أن. 1

يضبط املعرفة، ال أن حتصل املعرفة من العقل أو تثبت به، بمعنى عدم إعطاء الفاعلية العقلية أي استقاللية.

ذم علم الكالم واالشتغال به، وتبديع املتكلمني وتكفريهم.. 2

ذم الفلسفة وتكفري منتحليها.. 3

ذم املنطق.. 4

ال . 5 ضدان  واملعجزة  العقل  أن  واحلال  زمني،  باطراد  فيها  والغلو  املعجزة  أدبيات  اخرتاع 
جيتمعان؛ ألن املعجزة هي بمنزلة تعجيز للعقل عن إعامل أكرب مبادئه، وهو مبدأ السببية)29(.

)28(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص -))6 6)6.

)29(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص -621 622.
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إبطال القياس مع الرأي واالستحسان والتقليد والتعليل)30(.. 6

انعدم . 7 حتى  لالنفكاك،  قابل  غري  حلًفا  التالية  القرون  إسالم  يف  عقدا  والفقه  احلديث  إن 
االجتهاد والقياس، ومل يعد من حكم إال للنصوص)31(.

يف ثنايا كتابه املوسوعي، استقرأ طرابييش فتاوى املحدثني بشأن إعامل العقل والرأي، ومواقفهم 
منهام، واالشتغال بالفلسفة والكالم وتوظيف املنطق، حيث جعل كل ذلك قسياًم للحديث واألثر، 
وال سيام عىل لسان الشافعي، وهو منظر االنتقال من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، وابن حزم وابن 
الصالح. يقول طرابييش: »حيثام وجدت سنة، بقيت يد العقل مكفوفة، وهذا ما يرصح به الشافعي 
بأشكال خمتلفة، يف مواضع كثرية من الرسالة واألم«)32(، ونقل عن الشافعي قوله: »ليس ألحد مع 
رسول اهلل أمر.. ]وقد يكون له أن[ يقول من جهة الرأي إذا مل توجد سنة.. ]ولكن[ السنة إذا وجدت 
وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب عىل الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخالفه«)33(. يرى أن 
الشافعي ال يلغي العقل، بل يستتبعه استتباًعا ذلياًل لآلمر الديني، وأما أن الشافعي فقد حرص العقل 
يف دائرة ضيقة من االستتباع ومل يلغه إلغاء تاًما، فالدليل يقدمه تأسيسه النظري آللية القايس)34(، وقد 
نقل عنه قوله: »ليس ألحد أبًدا أن يقول يف يشء حل وال حرم، إال من جهة العلم، وجهة العلم اخلرب 
يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس. والقياس ما طلب بالدالئل عىل موافقة اخلرب املتقدم من 
الكتاب أو السنة«)35(. لكن وخالًفا ملا قد يتبادر إىل الذهن، يف الوهلة األوىل، فإن العقل املرشح هنا 
ليقول القول ليس ملكة قائمة بنفسها وقرارها ليس بيدها وكذلك مرجعها إىل ذاهتا، بل هو حمض أداة 
ركبها اهلل تعاىل يف خلقه ليستدلوا هبا وينتهوا إىل حكمه، سواء أنص عىل هذا احلكم نًصا، يف كتابه أو 
سنة رسوله، أم ترك هلم أن جيتهدوا ليستخرجوا هذا احلكم بأنفسهم، بقياس ما مل ينزل فيه نص عىل ما 

نزل فيه نص، ومن هنا كان السقف األعىل هلذا العقل األدايت االجتهاد ال االبتداع)36(.

طرابييش الذي جيعل من حمطة الشافعي تارخًيا لالنتقال اإلبستيمولوجي، كام جعل من حمطة املتوكل 

)0)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 11)-12). انظر: ابن حزم، اإلحكام، مج2، ص ))1-))1، -8)) 9)).

)1)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 628.

)2)(  جورج طرابييش، من إسالم القرآن، مرجع سابق، 1)2.

)))(  الشافعي، الرسالة، ص )2).

)))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 1)2.

)))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 1)2. راجع »مبحث القياس« يف: الشافعي، الرسالة، ص )8) وما بعدها.

)6)(  جورج طرابييش، من إسالم القرآن، ص ))2.
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تارخًيا لالنتقال السيايس، يأيت بأقوال من أتباع الشافعي لتعزيز تأرخيه هذا، فينقل عن الرازي قوله: 
»إن الناس كانوا قبل الشافعي فريقني: أصحاب احلديث وأصحاب الرأي، وأما أصحاب احلديث 
أما أصحاب  الرأي.  تزييف طريق أصحاب  املناظرة واملجادلة، وعاجزين عن  فكانوا عاجزين عن 
الرأي، فكان سعيهم وجهدهم مرصوًفا إىل تقرير ما استنبطوه برأهيم ورتبوه بفكرهم، فجاء الشافعي 
قوًيا يف  االستدالل،  الفقه ورشائط  بأصول  والقرآن واألخبار، وكان عارًفا  بالنصوص  وكان عارًفا 

املناظرة واجلدل، فرجع عن أصحاب الرأي أكثر أنصارهم وأتباعهم«)37(.

ثم خيلص إىل القول: »الواقع أن األمور لن تعود أبًدا بعد الشافعي كام كانت قبله، ففريق أهل الرأي 
سينسحب من املعرتك بصورة هنائية، وفريق أهل السنة سيحتل الساحة بتاممه، وسيبلغ من طغيانه أنه لن 
تعود به حاجة حتى إىل االنضواء يف التسمية حتت لواء أصل األصول الذي هو القرآن، فهو سيعرف منذ 
ذلك فصاعًدا باسم أهل السنة واجلامعة، أو بمزيد من احلرية أهل احلديث. الشافعي [...] مل يعقد صلًحا 
وال حتى هدنة، بل كتب الغلبة النهائية ألهل احلديث، بعد أن كانوا شبه مغلوبني عىل أمرهم، كام يدل 
عىل ذلك قول منسوب [إىل] ابن حنبل )كانت أقضيتنا يف أيدي أصحاب أيب حنيفة ما تنزع، حتى رأينا 
التاريخ، وبعد تسفيه الشافعي النظري هلوى العقل، أن  الشافعي(«)38(، ويقول: »الواقع أن ما جرى يف 
الرأي من حيث هو حكم العقل، من عند نفسه، قد استؤصلت شأفته بصورة جذرية وفظة من حقل الفقه 
أواًل، ثم من سائر احلقول املعرفية للحضارة العربية اإلسالمية، فالشافعي قد وضع تاريخ هذا العقل وراءه 

ال أمامه، وأسقط عنه صفة التارخيية ليحيطه هبالة املقدس الذي حيكم التاريخ وال حيكمه التاريخ«)39(.

إن  الرأي، حيث  الذين ذموا  بعده من  املحدثني  بالالئمة عىل  ينحو طرابييش  الشافعي  عىل غرار 
»االنقالب السني بمعنى احلديثي، قد توطدت أركانه، إىل حد باتت معه كلمة الرأي باملقابلة الضدية 
تارخيًيا بأصحاب  تأثريها وسيادهتا دفعت بمن عرفوا  أن  مع احلديث، كلمة رجيمة«)40(، إىل درجة 
التي حتول يف بوتقتها  الرأي وتقمص الصبغة اجلديدة  التملص من هتمة  الرأي، وهم األحناف، إىل 
احلنابلة  سيام  وال  املذاهب،  باقي  من  خصومه  ظل  أن  بعد  احلديث،  إىل  الرأي  من  أبوحنيفة  اإلمام 
ينقل طرابييش عن أيب  بل  لتأكيد حديثية أيب حنيفة،  أتباعه  انربى  فقد  بالرأي؛  يشنعون عليه متسكه 
حنيفة نفسه قوله: »ليس ألحد أن يقول برأيه مع كتاب اهلل تعاىل، وال مع سنة رسوله صىل اهلل عليه 

وسلم، وال مع ما أمجع عليه أصحابه. وما جاوز ذلك فاالجتهاد بالرأي«)41(.

)7)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 1)2.

)8)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص )26.

)9)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 271.

)0)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 278.

)1)(  الخريات الحسان، ص0)، نقال عن: طرابييش، من إسالم القرآن، ص 290.
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 إن املحدثني قد أقحموا احلديث يف العقائد التي ألبست هي األخرى لبوس السنن، وكان يفرتض 
أن تكون مضامًرا للعقل لرتويض األدلة واحلجاج عن العقائد، فيقول: »فام قتل الفلسفة مرتني، يف 
إن  القويمة.  العقيدة  تسنني  املتأخرة،  القرون  إسالم  الثالثة، يف  للمرة  قتلها  األوىل،  القرون  مسيحية 
تسنني العقيدة القويمة يف اإلسالم تعود بدايته األوىل إىل أمحد بن حنبل أو باألحرى إىل احلركة التي 
قادها أهل احلديث ورشحية متعاظمة من الفقهاء حتت اسمه، والتي بلغت ذروهتا مع ابن تيمية الذي 

لقب بحق جمدد احلنبلية يف القرن الثامن«)42(.

عىل درب الشافعي وابن حنبل، سار ابن حزم األندليس الذي أصبح رائد مدرسة األثر، مدرسة 
أهل الظاهر، فهذا الظاهري الذي عاش حياة متقلبة، مادًيا وسياسًيا وثقافًيا، انعكست عىل مواقفه 
الفكر  تاريخ  أنه: »مل حيدث قط يف  يرى طرابييش  العقل، حيث  القضايا ومنها قضية  الكثري من  من 
يف اإلسالم أن أشاد أحد بسؤدد العقل، كام أشاد به ابن حزم، ولكن مل حيدث قط يف تاريخ الفكر يف 
اإلسالم أن أقال أحد العقل، كام أقاله ابن حزم«)43(. إذ »يف الوهلة األوىل، أي عند نقطة الصفر، يبدو 
ابن حزم وكأنه رائد املذهب العقيل األكثر جذرية يف اإلسالم. هكذا يفتتح كتابه )اإلحكام يف أصول 
األحكام( باب يعنونه بنفسه )يف إثبات حجج العقول( وفيه يعرض نظرية يف املعرفة ذات منزع عقيل 
خالص، إذ تنكر كل مرص آخر للمعرفة البدائية سوى العقل، وتسفه كل نظريات املعرفة األخرى التي 

تردها إىل اإلهلام أو اإلمام أو اخلرب أو التقليد«)))(. 

ينقل عن ابن حزم: »ال طريق للعلم من بوجهني: أحدمها ما أوجبته بدهية العقل وأوائل احلس، 
والثاين مقدمات راجعة إىل بدهية العقل وأوائل احلس«)45(. ثم أورد أقوااًل وحجًجا وأدلة له وأقوااًل 
منها  ينفذ  أن  يمكن  التي  الثغرات  كل  وسد  فاعليتها  وشّل  العقول،  حجج  ألبطال  سبقوه  لفقهاء 
للتدخل عىل النص وأدلة أخرى إلبطال القياس مع الرأي واالستحسان والتقليد والتعليل)46(. إذا 
كان القياس اجتهاد للعقل يف ضوء نص، والرأي اجتهاد للعقل يف غري ضوء نص ذي صلة مبارشة 
بالنازلة املطلوب اإلفتاء بحكمها، كام يرى طرابييش)47(، فيكون ابن حزم قد حبس العقل يف شبكة 
مجيعها،  النوازل  واستيعاهبا  النصوص،  متامية  الطبقات،  مثلث  بعازل  ومسدودة،  اإلغالق  حمكمة 

)2)(  طرابييش، مصائر الفلسفة بني املسيحية واإلسالم، )بريوت: دار الساقي، بريوت، ط1، 1998م1998(، ص82.

)))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص )29.

)))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 297.  

)))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 298.

)6)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص -11) 12).

)7)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص29).
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ومتادي حكمها إىل يوم القيامة)48(، وهذا ال يعني -بحسب طرابييش- أن العقل ليس له معقولية بحد 
ذاته، ولكنها معقولية حمصورة بحسب قسمة ثنائية مشهورة البن حزم، بالطبائع دون الرشائع، فالطبائع 
تعرف بالعقل والرشائع ال تعلم إال بالنص، وال مدخل للعقل يف حتريم يشء منها وال يف إجياب فرض 
منها، إال بعد ورود النص بذلك)49(. لذلك، فقد حكم عىل مرشوع ابن حزم باالنقالب: »إنام عىل هذا 
الصعيد حرًصا يتجىل املقصد االنقاليب ملرشوعه املستأنف للمذهب الشافعي واملضاد له يف آن معا«)50(.

نقد

عىل  النقل  انتصار  غداة  اإلبستمولوجي،  الواقع  توصيفه  يف  وأدلته  طرابييش  مقوالت  هي  هذه 
العقل، وانزواء هذا األخري إىل ركن هاميش جعله يف حكم املستقيل أو املقال. لكننا نسجل عليه بعض 
الفكري  التاريخ  املقوالت، وحماكمتها  أثناء تفكيك هذه  التارخيي، يف  املنهج  اتكاًء عىل  املالحظات؛ 
الذي تدفق منذ عهد الشافعي. لعل أول املالحظات التي نسجلها عليه هنا أنه راح يفتش عن العقل 
ومنزلته يف حقل ليس حقله، ويف مدرسة ليست مدرسته، إذ مل يكن غريًبا أن يعثر عىل مئات املقوالت 
التي تذم العقل والرأي يف مدرسة أهل احلديث وأهل األثر الذين مل يوجدوا غالًبا إال هلذا السبب، فهم 
عىل أنقاض العقل وجدوا، وللصد عنه فتحوا مدارسهم األيديولوجية. إن احلقل الطبيعي الذي نبت 
فيه العقل، يف تعاطيه مع النقل يف الثقافة اإلسالمية هو علم أصول الفقه. ذاك العلم الذي دونه ابتداًء 
الشافعي، يف كتاب )الرسالة( الذي وضع مرشوع االنقالب التارخيي واالنتقال من إسالم القرآن إىل 
الفقه  كتاب يف علم أصول  )الرسالة(  النقل.  إسالم  إىل  والنقل  العقل  إسالم  احلديث، ومن  إسالم 
الفرق واملذاهب  أيدي  تدرجًيا عىل  يتطور  الفقه  أثر، ومنه أخذ علم أصول  أو  وليس كتاب حديث 
اإلسالمية املختلفة، فكان حرًيا به أن يقتفي أثره يف كتب علم أصول الفقه، ليقف عىل السؤال: هل 

كانت منزلة العقل يف هذا العلم الضابط خلريطة الترشيع قد اضمحلت أم اتسعت؟

تعزز  بل  نجمه،  يأفل  ومل  يستقل  مل  فيه  العقل  أن  لوجدنا  العلم،  باستقراء مقوالت هذا  قمنا  إذا 
وعضد من قبل خمتلف املذاهب والفرق اإلسالمية، إىل درجة أن الشيعة جعلوه أحد مصادر الترشيع 
منذ  مصنفاهتم،  من  الكثري  يف  وورد  الصادق،  جعفر  عهد  منذ  أئمتهم  عن  ذلك  نقل  وقد  األربعة، 
تارخيًيا،  الواسعة  الفرق  بعدهم  السنة واجلامعة،  أهل  أما  اهلجريني)51(.  الرابع واخلامس  القرن  بداية 

)8)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 6)).

)9)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص ))).

)0)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 12).

)1)( لالطالع عىل مكانة العقل يف علم أصول الفقه عند الشيعة اإلمامة، قدمًيا وحديثًا، وما ورد بشأنه من مقوالت وآثار ممجدة، راجع: زيك امليالد، تجديد 

أصول الفقه: دراسة تحليلية نقدية ملحاوالت املعارصين )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، )201(، ص )22 وما بعدها.
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فلم تقِص هي األخرى العقل من ساحة السجال واالستنباط، كام أوهم ذلك طرابييش قارئه، بل ظل 
العقل مصدًرا مبارًشا أو غري مبارش لالستنباط، ولعل من أبرز ذلك:

وطريقة . 1 األحناف  طريقة  التأليف:  يف  طريقتني  الشافعي،  بعد  الفقه،  أصول  علم  اختذ  لقد 
املتكلمني. مما ساهم يف حضور فاعل للعقل والتقعيد األصويل؛ بعيًدا عن ظواهر النصوص واآلثار.

أو . 2 رشعيتها  يف  شككوا  أو  الظاهر،  وأهل  احلنابلة  ذمها  التي  العقلية  الترشيع  مصادر  إن 
دحرجوا منزلتها،

املصنفات  يف  حضورها  تعزز  ذلك،  وغري  والتقصيد  والتعليل  واالستحسان  القياس  غرار  عىل 
املدرسية لعلم أصول الفقه للمعتزلة وأرباب املذاهب األربعة، وتم الذود عنها والتأصيل لرشعيتها 
اإلبستيمولوجية، واملنافحة عنها ضد خصومها، وال جتد كتاًبا من كتب علم أصول الفقه التي ألفت 
بعد رسالة الشافعي، وال سيام منذ القرنني الرابع واخلامس اهلجريني إىل اآلن، خيلو من هذه الدروس 

واملباحث األصولية.

لقد توسع علامء أصول الفقه يف تقعيد قواعد عقلية وإضافة مصادر ترشيعية جديدة تتناغم . 3
والعقل، وهي ما مل جتد الصدى اإلجيايب يف مدرسة احلنابلة وأهل الظاهر، عىل غرار املصلحة املرسلة 

)االستصالح( واالستحسان وسد الذريعة.

ظهر أن ال تأثري يذكر ملدرسة أهل احلديث يف زعزعة الثقة يف علم املنطق، وذلك أن هذا العلم . 4
تأخر

دخوله إىل علم أصول الفقه إىل ما بعد عهد املتوكل. إن هذا العلم اكتسب رشعية حتى من أكثر 
املنافحني عن األثر واملستهزئني بنتاج العقول، وأعني هنا ابن حزم الذي ألف فيه وأقره، وقبله شق 
هذا العلم طريقه نحو حقوق الدرس األصويل، بدًءا بأوىل كتب أصول الفقه عىل يد األصويل الباقالين 
وهو  )املستصفى(،  الشهري  مصنفه  يف  مستقلة  مقدمة  الغزايل  حامد  أبو  له  خيصص  أن  قبل  وغريه، 
الكتاب األصويل الذي يعده بعضهم أهم كتاب أسس علم أصول الفقه وأكمله، حيث أعاد هيكلته 
من جديد وفصل بني أبوابه وأضاف إليه املنطق واملقاصد. إن الرضبة العملية لعلم املنطق مل تأته من 
قبل املحدثني، كام ذهب إىل ذلك طرابييش، بل جاءته من صديق الفلسفة األصويل ابن رشد احلفيد 
الذي خلص كتاب )املستصفى( يف كتابه )الرضوري يف علم أصول الفقه( وحذف منه املقدمة املنطقية 
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جمرد  وغريه  الصالح  ابن  فتاوى  بقيت  بينام   ،)52( ومسائله  الفقه  أصول  بعلم  هلا  عالقة  ال  أن  ورأى 
غاممات عابرة يف صيف إسالمي ساخن، وال سيام يف املغرب العريب الذي مل يشكك يوًما يف رشعية 
املنطق وأمهيته. ال أدل عىل ذلك من تلك املناظرات التي حدثت بني املقري التلمساين والسيوطي، 
حول رشعية املنطق، قبل أن يفحم األول الثاين، وقد تفنن املغاربة يف نقله وتدريسه ووضعه يف متون 

نظمية للحفظ. 

بوصف . 5 منتحليها،  فسقوا  أو  وكفروا  والفلسفة،  الكالم  علم  ذموا  احلديث  أهل  إن  قوله 
ذلك أمارة من أمارات تعطيل العقل يف اإلسالم وهتميشه، صحيح يف املستوى النظري فقط، ولكن 
فضاء  يعربان  ومها  العلمني،  هذين  مجاح  كبح  يف  األثر  كبري  الظاهر  وأهل  للمحدثني  يكن  مل  عملًيا 
السجال اإلسالمي عىل خطوط التامس يف جدلية النقل والعقل. مل تكن الرضبات املوجعة التي تلقاها 
هذان العلامن عىل يد املحدثني وأهل الظاهر، بل كانت عىل أيدي غريهم، وبخاصة اإلمام أيب حامد 
الغزايل الذي حاول )إجلام العوام عن علم الكالم( و)إحياء علوم الدين( النقلية، لتكون مالذ العامي 
فيه  رأى  الذي  والوجود. اإلرشاق  اإليامن  أدلة  جديًدا يف  قدم هلم اإلرشاق طريًقا  أن  بعد  الوحيد، 
)املنقذ من الضالل(، حني وجد يف الفلسفة حمض سجال عقيم قد يفيض به إىل الزيغ واإلحلاد، فجاء 
ومنتحليها،  الفلسفة  ليذم  والزندقة(  اإلسالم  بني  التفرقة  )فيصل  وكتابه  الفالسفة(  )هتافت  كتابه 
ولكن هذا النقض الغزايل للفلسفة وعلم الكالم، وإن عده بعضهم رضبة قاضية، فإنه مل يكن باألثر 
الذي جيهض جتربة العقل يف تعاطيها مع النقل؛ ألن العامة وجدت يف مدارس علم الكالم، وال سيام 
األشعرية، مالًذا أكثر أماًنا جيعلها تعيش حياة عقدية يتناغم فيها النقل والعقل، بعيًدا عن شطط أهل 
وهي  حارضة  ظلت  أهنا  إال  وهجها،  خفت  وإن  الفلسفة،  أما  الدهريني.  الفالسفة  وجنوح  الظاهر 
تضفي مسحة عقلية عىل احلياة اإلسالمية، وبخاصة يف بالد املغرب الذي هاجرت إليه قبل أن تعود 
إىل مرشقها، ولو استقرأنا عرضا كرونولوجًيا للفالسفة وأهل الكالم، لوجدنا أن ظهورهم كان قبل 
عرص املتوكل وبعده، وقبل عرص الغزايل وبعده)53(، ما يدل عىل أنه ال أثر للمتوكل واملحدثني والغزايل 
وغريهم يف إقصائهم من ساحة السجال، وأن ثمة أسباب أخرى تارخيية وراء تعطل حركية العقل يف 

اإلسالم، وهي تتالقى وعوامل االنحطاط يف كل أمة.

من . 6 غريهم  فإن  الظاهر،  وأهل  احلنابلة  مدرسة  يف  احلديث  اختذه  الذي  املسار  خالف  عىل 

)2)(  راجع: أبو الوليد بن رشد، الرضوري يف علم أصول الفقه أو مخترص املستصفى، جامل الدين العلوي )محقًقا( )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، )199(.

)))(  مل تختف فرقة املعتزلة بظهور املتوكل، بل استمر وجودها يف عهد دولة بني بويه، ولكن طرابييش يحاول جاهًدا يف كتابه )وحدة العقل العريب 

اإلسالمي( التقليل من النزعة العقلية عند ابن رشد وابن طفيل والشاطبي وغريهم، يف خضم رده عىل الجابري، ونحن نرى أن ما ذهب إليه هنا ما يزال 

يف حاجة إىل قراءة نقدية، وبخاصة عىل مستوى املسافة الجدلية التي يضعها بني النقل والعقل. تلك املسافة هي الكفيلة بفهم طبيعة عقالنية هؤالء 

الذين مل يكونوا يفكرون خارج النص، بل يسعون لخدمتهم وإعطائه معقولية أكرث. راجع: طرابييش، وحدة العقل العريب اإلسالمي )بريوت: دار الساقي، 

2002(، ص )1) وما بعدها.  
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إىل وضع تصنيف جديد  ذاهتا، حيث عمدوا  بالطريقة  يتلقوه  مل  منهم  املالكية  املدارس، وال سيام  باقي 
ألحاديث الرسول وترصفاته، وهي ما جترد بموجبها غالبيتها من الصبغة الترشيعية امللزمة، عىل غرار 
الرسول، قبل أن  القرايف يف مصنفه )الفروق(، حني نص عىل ثامن مراتب وحمامل لترصفات  به  قام  ما 
يضيف الطاهر بن عاشور أربعة أخرى يف العرص احلديث. ومن بني هذه املراتب مل حيظ بصفة اإللزام 
بينام وقع اخلالف يف مرتبة الترشيع، بمعنى مدى استقاللية السنة  البيان  التبليغ عن اهلل قرينة  إال مرتبة 
بالترشيع)54(. هبذه القواعد اجلديدة، حال علامء أصول الفقه دون هيمنة األثر وحتكمه اإلبستيمولوجي 
يف البنية الترشيعية اإلسالمية، وعززوا مكانة العقل وحضوره يف عملية االستنباط، سواء بعده مصدًرا 

احتياطًيا أم مصدًرا تبًعيا.

لقد أصاب طرابييش يف قوله إن املحدثني قلصوا فاعلية العقل إىل حدودها األدنى، من خالل . 7
قوهلم إن كل شأن العقل أن يضبط املعرفة، ال إن املعرفة حتصل من العقل أو تثبت به، بمعنى عدم 
إعطاء الفاعلية العقلية أي استقاللية. لكن هذا التقليص النظري للعقل مل يرتق إىل مستوى القاعدة 
العامة التي ترسي عىل العلوم والفنون مجيعها يف عالقتها بالعقل، بل ظل جمرد مقوالت نظرية مل جتاوز 
عند  العقل طاغًيا،  بدا حضور  باآلثار، حيث  كبلوا عقوهلم  الذين  املدارس ورجاهلا  تلك  مصنفات 

املدارس الفقهية واألصولية والكالمية. 

حمدود،  النص  حضارة  دائرة  يف  العقل  حضور  بأن  يعرتف  نفسه  طربييش  فإن  أخرى،  جهة  من 
العقل مل  لنا بدورنا أن نقول هنا:  املقدس، حيث يقول: »أفال حيق  النص  تتناغم وطبيعة  وحمدوديته 
حيظ قط، وما كان له أن حيظى أصاًل، بنصاب املرشع عند أيب حنيفة وال عند أي إمام آخر من أئمة 
الفقه واحلديث يف اإلسالم، بل لعله ما كان ليحظى هبذا النصاب، حتى لدى املعتزلة والفالسفة الذين 
مثلوا السقف األعىل للعقل يف اإلسالم، بل ما كان له أن حيظى بمثل ذلك النصاب يف ثقافة متمحورة 
حول نص مقدس ونظام معريف ذي طبيعة دينية […] يف ما خيص اإلسالم حرًصا، فإن الرسول نفسه 
كان، قبل التحول من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، مرشًعا ال شارًعا، وما كان للعقل ال قبل هذا 
ممارسة  به- هو  له  أقر  إبستيمولوجي -إن  نصاب  فأعىل  بحال،  بنفسه  يستقل  أن  بعده  التحول وال 
فاعليته عىل هامش النص، وبالتبعية للنص، من دون أن تكون له من احلرية أكثر من تلك التي تكون 

ملحيط الدائرة يف انحساره إىل مركزها مهام طال قطره أو قرص«)55(.

)))(  راجع مقالنا: عبد الرحمن خلفة، »تطور علم أصول الفقه«، مجلة رسالة املسجد، السنة السادسة، عدد ) )ربيع الثاين 29)1هـ/ أبريل 2008(، 

ص-9 10. انظر أيًضا: أبو عبد الله البقوري، ترتيب الفروق واختصارها )بريوت: دار ابن حزم، )200(، ص -)18 )18. 

)))(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 291.
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عىل . 8 ظلت  ومقوالهتم  آراءهم  أن  يكشف  الظاهر  وأهل  احلنابلة  مدرسة  سرية  استقراء  إن 
حورصت،  حيث  اإلسالمي،  الترشيعي  احلقل  داخل  إىل  واالنسياب  القبول  تلق  ومل  اهلامش، 
وتعرضت لنقد علمي رصني حال دون انتشارها ومتددها، بل أبقى عليها نشاًزا، سواء يف علم الكالم 
أم علم أصول الفقه أم الفقه، وقد بدأت هذه املحارصة منذ عهد الشافعي، وهو منظر االنتقال من 
إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، حيث أورد صاحب )طبقات الشافعية الكربى( مناظرة بني الشافعي 
وأمحد: »حكي أن أمحد ناظر الشافعي يِف تارك الصالة، فقال له الشافعي: يا أمحد، أتقول إنه يكفر؟ 
د َرُسول اهللَِّ، َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه  قال: نعم. قال: إذا كان كافًرا، فبم يسلم؟ قال: يقول: ال إَِلَه إاِل اهللَُّ، حُمَمَّ
َوَسلََّم. قال الشافعي: فالرجل مستديم هلذا القول مل يرتكه، قال: يسلم بأن يصيل، قال: صالة الكافر ال 
تصح، وال حيكم باإلسالم هبا. فانقطع أمحد وسكت؟ وهي إشارة من الشافعي إىل رفضه جمرد ظواهر 
اآلثار، بداًل من إعامل النظر واالجتهاد وإعامل االستنتاج، فال يكفي وجود حديث ظاهره تكفري تارك 

الصالة ليكفر به، وكذا مناظرات ابن حزم والباجي التي أرشنا إليها سابًقا.

عىل الرغم من حرفية املحدثني وأهل األثر، فقد شق علم أصول الفقه، ويف خضمه العقل، . 9
طريقه بصورة اعتيادية، حتى أبدع األصوليون علم املقاصد الذي ولد عىل يد الغزايل والعز بن عبد 
حلرفية  تفجرًيا  يعد  املقاصد)56(.  لعلم  والتأسيس  الشاطبي  يد  عىل  ويكتمل  ينمو  أن  قبل  السالم، 
النصوص التي تعد رأسامل أهل احلديث، وال يقل عن ذاك التفجري الذي سيحدثه املتصوفة من أهل 
الباطن، وهم يؤسسون للحقيقة والرشيعة والظاهر والباطن، وعباديت العامة واخلاصة، بل إن علامء 
أصول الفقه -يف حتالفهم مع الفقه- قد أعمل العقل وجعل معياًرا تقسيمًيا ملسائل الفقه. تلك املسائل 
التي رأوا أهنا قسامن: قسم غري معقول املعنى، عىل غرار العبادات، غري قابل للتعليل والقياس عليه، 
وقسم معقول املعنى وقابل للتعليل والقياس به، وهو القسم الوسع املتعلق باملعامالت، من األرسية 
والقضاء واجلنائية وسياسية ودستورية وغريها. احلقيقة خالًفا ملا يدعيه طرابييش، فإن الفقه مل يعقد 
حلًفا يف إسالم القرون التالية بعد الشافعي مع احلديث، بل عقد زواًجا أبدًيا بعلم أصول الفقه، إىل 
درجة أن مصنفات الفقهاء بعدئذ نحت منحى التأصيل، وال سيام منها املذهبية واملقارنة، وحرص كل 
أرباب مذهب عىل نصب أدلة آلراء مذهبه وفتاواه. ذلك ليس فقط من نصوص الكتاب والسنة، بل 
أيًضا من املصادر التبعية واالحتياطية التي وضعوها مع الزمن، عىل غرار املصلحة والعرف واالحتياط 

ومراعاة اخلالف وغريها. 

هذا الذي قلناه يف احلقيقة هو عني ما ذهب إليه طرابييش، لوال أنه تناسى يف خضم تشعب األفكار 
املدارس  من  غريها  من  متيزت  احلنبلية  املدرسة  »أن  يقر  الذي  فهو  املوسوعي،  كتابه  يف  وتداعياهتا 

)6)(  ال يسلم طرابييش للشاطبي بالدور املنسوب إليه تاريخيًا، حيث يعده شافعي عرص االنحطاط، عىل الرغم مام أبدعه يف فضاء علم أصول الفقه. 

راجع: طرابييش، وحدة العقل، ص )1) وما بعدها.
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اإلسالمية بميزتني حاسمتني: فقد بدت أواًل أكثر سنية، أي أكثر متسًكا من غريها بالعقيدة القويمة، 
املدارس األخرى احلنفية والشافعية  املقام األول مدرسة حديث، ففي حني أن  بحكم أهنا كانت يف 
واملالكية تعتمد عىل االجتهاد والقياس ومبدأ اإلمجاع، فإن العامد األول للحنابلة كان احلديث النبوي، 
والشافعية،  واملالكية  احلنفية  مثل  إما،  كانت  األخرى  فاملدارس  مًعا،  وكالم  فقه  مدرسة  وبكوهنا 
املتحالف مع األثر يف إسالم  الفقه  فأين  مدارس فقه، وإما كاملعتزلة واألشاعرة مدارس كالم«)57(، 

القرون التالية؟

املبحث الثالث

 األثر الثالث: القضاء عىل التعدديات يف اإلسالم

 يرى طرابييش أنه مع سيادة األيديولوجية احلديثية وتسييد حديث الفرقة الناجية، منيت التعددية 
مع  العالقة  صعيد  عىل  سواء  كربى،  هبزيمة  األوىل  القرون  يف  اإلسالمية  احلضارة  مزية  كانت  التي 
األيديولوجية  إن  حيث  والصابئني،  الكتاب  أهل  مثل  اإلسالم،  خارج  من  التي  والطوائف  الفرق 
الذي  العداء  القرآين إىل موقع  الكتاب يف اإلسالم  الذي كان ألهل  انحرفت بموقع احلوار  احلديثية 
أنزلوا فيه يف عدًدا من األحاديث التي وضعت عىل لسان النبي؛ أم عىل صعيد الفرق اإلسالمية التي 

جاهبها املحدثون بالتكفري أو تلك التي حكموا عليها بالضالل)58(. 

نقد 

إن ما أورده طرابييش، حول القضاء عىل التعدديات الدينية واملذهبية العقدية يف اإلسالم يف العصور 
التي تلت، وإن كشف عن بعض من احلقائق املرة يف تاريخ العالقة اإلسالمية البينية أو العالقة مع 
اآلخر، حيث بلغ الرصاع أوجه يف بعض فرتات التاريخ، حني عمدت كل فرقة إىل مناصبة األخرى 
العداء، وال سيام الفرق الكالمية التي وصمت بنعوت الضالل، عىل غرار اخلوارج واملعتزلة واجلهمية 
الفرق غري  السنة والشيعة، عالوة عىل  الكبريتني يف اإلسالم، ومها أهل  الفرقتني  قبل  وغريمها، من 
اإلسالمية من أتباع الديانات األخرى. األمر الذي ظهر جمدًدا مع ظهور السلفية احلديثة وما تناسل 
منها من فرق وطوائف جهادية وتكفريية، من تلك التي أحيت املقوالت القديمة وتلقتها، من دون 
نقد أو متحيص، فكالت العداء لآلخر اإلسالمي وغري اإلسالمي؛ مستندًة إىل اآلثار من جديد وأقوال 

)7)(  طرابييش، مصائر الفلسفة، ص -86 87.

)8)(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص )62 وما بعدها.
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أقطاب احلركة احلنبلية القديمة، عىل غرار ابن تيمية وابن القيم وغريمها)59(. 

عربية  بلدان  يف  واحلزيب  الطائفي  واالقتتال  التجنيد  يف  إعالمًيا  اليوم  توظفها  التي  اآلثار  تلك 
ونصوص  وفتاوى  مقوالت  عىل  بناًء  وأموال،  وأعراض  دماء  استبيحت  حيث  كثرية،  وإسالمية 
قديمة، كام وظفت أخرى لكبح مجاح حركة التطور، عىل غرار ما نبه إليه طرابييش ومنها األحاديث 
التي وظفت لقمع حركات التحرر النسوي التي عرفت هي األخرى انطالقتها مع عرص النهضة، مثل 
حديث »املرأة عورة، فإذا خرجت استرشفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه رهبا وهي يف قعر 
النظرية  املقوالت  يزل حبيس  ملا  أنه  ليست عىل إطالقها، وذلك  بيتها«)60(. لكن مقوالت طرابييش 
املسلمون، بمختلف  الذي سار يف ضوئه  الواقع  أكثر  أن يالمس  ألهيل احلديث والظاهر، من دون 
فرقهم وطوائفهم. لذلك، مل جيد كبري عناء اختزال أربعة عرش قرًنا من التنوع الفكري واملذهبي والديني 
الذي طبع احلياة اإلسالمية، مرشًقا ومغرًبا، ملجرد أن كتب هؤالء تغص باإلنكار عىل املخالف، وإال 

أين الدليل التارخيي الذي يؤكد ما توصل إليه من نتائج، لو غادر الكتب إىل الواقع؟

إن طرابييش يعرتف بأن آراء ابن حزم بقيت حمض مقوالت نظرية ومل تالمس الواقع ومل خترتق نسيج 
املجتمع اإلسالمي، حيث يقول: »هذه املفارقة هي األكثر متييًزا ملا قد جيوز لنا أن نسميه باالنقالب 
احلزمي الذي بقي بالفعل جمرد مرشوع معلق يف الفضاء العقيل اإلسالمي، ومل يقيض له أن يتأسس يف 
مذهب له أنصار وأتباع واستمرارية مادية يف التاريخ، عىل الرغم من أنه يتمتع بصالبة مذهبية مل تتمتع 
بمثلها مذاهب الفقه السنية األربعة، ولسنا معنيني باملالبسات التارخيية واجلغرافية التي حكمت هذا 
االنقالب احلزمي، بأن يبقى جمرد مرشوع حمصور وجوده يف النصوص«)61(، كام يعرتف بأن املدرسة 
احلنبلية خمتلفة، إيديولوجًيا وأصولًيا، عن باقي املذاهب السنية والعقدية، كام بينا سابًقا، فكيف اكتفى 

بنقول من مقوالت هؤالء، للحكم عىل املدارس واملذاهب كلها، بالقضاء عىل التعدديات الدينية؟

خارج نطاق النص احلزمي واحلنبيل، ظلت احلياة اإلسالمية، مرشًقا ومغرًبا، تعّج باالختالفات 
السلفية  احلركة  اليوم  تناصبها  التي  الصوفية وطرقها  باحلركة  الساحة  فقد عجت  واملذهبية،  الدينية 
العداء، ومتددت مرشًقا ومغرًبا يف آسيا وإفريقيا، حتى غدا أتباعها إىل اليوم بمئات املاليني، وبعضها 
يكتفي بالرتبية الروحية واآلخر يدمج هبا الرتبية اجلهادية. لذلك، ظلت هذه الطرق وقوًدا للثورات 
التي اندلعت يف ربوع العامل اإلسالمي ضد املستعمرين، وال سيام من عهد صالح الدين األيويب إىل 

)9)(  ليس بالرضورة أن تكون مقوالت ابن تيمية مطابقة مراد الجهاديني الجدد وتوظيفهم لها يف الزمن الراهن؛ بعيًدا من سياقها النيص وبيئتها التاريخية. 

راجع هنا: هاين نسرية، متاهة الحاكمية: أخطاء الجهاديني يف فهم ابن تيمية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، )201(.

)60(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 78).

)61(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص )29. يقصد طرابييش بالوجود املادي الوجود الجغرايف، وإال فإن البن حزم أنصار.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

226

ملف العدد

عهد األمري عبد القادر اجلزائري، وظلت احلركات الباطنية حارضة، بروادها ومصنفاهتا، عىل غرار 
باقي الفرق اإلسالمية التي استطاع أتباعها إقامة دواًل ودويالت، سواء قبل عرص املتوكل أم بعده، 
الثالث  القرن  هناية  يف  الفاطميني،  ودولة  األدارسة  ودولة  األوسط  باملغرب  الرستمية  الدولة  ومنها 
دويالت  تقوم  أن  قبل  طوياًل،  وعمرت  مرص  إىل  انتقلت  ثم  مغرًبا  بالقريوان  قامت  وقد  اهلجري، 
أخرى عىل أنقاضها، وهي ال عالقة هلا باحلركة احلنبلية وأهل احلديث، كام عمت األشعرية جل أقطار 
لعامل اإلسالمي وأضحت األنموذج العقدي األبرز الذي حظي بالقبول مرجعيًة عقديًة، وقد حل هبا 

إشكال اجلدل التارخيي بني املعتزلة وأهل احلديث)62(.

بإقليم،  يستقل  اجلغرافية اإلسالمية وكاد كل مذهب  الرقعة  اقتسمت  فقد  الفقهية،  املذاهب  أما 
عىل غرار ما فعل املالكية باملغرب واألندلس، حيث احتكروا الساحة الفقهية والقضائية هناك)63(. أما 
أتباع األديان األخرى، ولئن وجدت بعض الفتاوى التي تزدرهيم وتضيق عليهم احلياة، فإهنا مل جتد 
هلا يف عمومها طريًقا إىل واقع احلياة اإلسالمية، إذ ظلت طوائف اليهود خصوًصا متعايشة سلمًيا مع 
املسلمني باألندلس واملغرب واملرشق، ومل حيدث إال نادًرا أن أكرهوا عىل ترك دينهم، مما مكنهم من 
املحافظة عىل وجودهم التارخيي يف ديار اإلسالم إىل اليوم، بل إن علامء اليهود وأطباءهم بلغوا، يف ظل 
اخلالفة اإلسالمية، مراكز علمية متقدمة، عىل غرار موسى بن ميمون الذي يعد من الناحية العلمية 

إنتاجا إسالمًيا خالًصا.

عن أي قضاء عىل التعددية يتحدث طرابييش؟ إن ما حدث يف حركة التاريخ عكس ما استنتجه 
واملذاهب  املدارس  وتشعبت  واالختالف،  اخلالف  وكثر  التعددية  توطدت  إذ  املوسوعي،  كتابه  يف 
مل  طرابييش،  مصنف  يف  املغيب  والعقل  النقل  بني  التارخيي  التحالف  وبفضل  والطوائف،  والفرق 
حيافظ فقط املجتمع املسلم ومن خالله احلضارة اإلسالمية عىل التعددية، بل جعلت الفرق واملذاهب 
الفقهية اإلسالمية والكالمية، بام يف ذلك مذاهب أهل السنة، مذهب احلنابلة والظاهرية مذهًبا نشاًزا 
يف تاريخ الترشيع، فوصم األولون كثرًيا بأهنم أهل جتسيم وضحالة عقل وأصول ورؤى مقاصدية، 
بينام انربى البن حزم باألندلس من رد عليه وسفه مقوالته ودفعه إىل اهلرب واالنزواء بعيًدا وحتنيطه 

يف عامل افرتايض مل يالمس الواقع منذ عهده. 

)62(  لالطالع عىل الفرق اإلسالمية التي انترشت يف العامل اإلسالمي، عىل مدى القرون، والدويالت التي قامت، راجع: محمد سليم العوا، املدارس الفكرية 

اإلسالمية: من الخوارج إىل اإلخوان املسلمني )الشبكة العربية ألبحاث والنرش، 2016(. أيًضا: حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السيايس )القاهرة: مكتبة 

النهضة العربية، 2001(.

))6(  لالطالع عىل تاريخ املذاهب الفقهية وانتشارها قدمًيا وحديثًا، راجع: محمد بن إبراهيم، الترشيع اإلسالمي واملدارس الفقهية املعارصة، ط2 )القاهرة: 

دار السالم، )201(.
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خامتة 

إىل  نخلص  طرابييش،  جورج  عرضها  كام  احلديث،  أهل  انتصار  آلثار  النقدية  القراءة  هذه  بعد 
النتائج واملالحظات اآلتية:

أواًل: لقد كشف جورج طرابييش عن فكر موسوعي وقدرة خارقة عىل استقصاء اآلراء واآلثار 
من بطون مصنفات متباينة املشارب، والتوليف بينها وترتيبها يف شكل مقدمات علمية أفضت به إىل 

تقرير نتائجه التي ذكرناها.

ثانًيا: لقد قدم طرابييش قراءة مثالية للتاريخ، ما جعله جيعل العقل حمور الدورة احلضارية، تقدًما 
واطراًدا أو نكوًصا وارتداًدا، وقد حاول تربير ذلك بقوله: »نحن ال نجهل أن التفسري بعامل واحد 
ليس مما يمكن االكتفاء به يف تعليل جدلية التقدم/ التأخر احلضاري، ومن دون أن نستبعد من شبكة 
هو  بام  العقيل  العامل  عند  التوقف  إىل  بحثنا  قادنا  فقد  آخر،  عامل  أي  اإلشكالية  هذه  يف  السببيات 
كذلك. ذلك أن الفرض الذي ننطلق منه وننتهي إليه: يف حضارات النص املقدس التي تقدم احلضارة 
اإلسالمية نموذجها األكثر نموذجية، قد يكون العقل أول ما يتقدم كام أنه أول ما يتأخر، وطبًقا لتقدمه 
وتأخره تتقدم أو تتأخر احلضارة احلاضنة له، وقد يقال إن هذا انكفاء من التصور املادي إىل التصور 
املثايل للتاريخ. ال خيجلنا أن نقول إنه كذلك، فالتصور املادي للتاريخ إنام فرض نفسه ابتداًء من دخول 
العقيل بام هو  العامل  املقدس، فإن  آلة احلضارة هي نصها  أما عندما تكون كل  البرشية عرص اآللة. 
من  خيطئنا  أن  سلًفا  نتقبل  كنا  -وإن  العربية  احلالة  يف  اجلازم  اعتقادنا  كاملة.  حقوقه  يستعيد  كذلك 
العقل  منه  املقدمة  العقل، ويف  احلديثية من مسام  األيديولوجية  أغلقته  ما  فتح  يعد  مل  ما  أنه  خيطئنا- 
النهضة« معدوًما، وستبقى  الديني بام هو كذلك، فسيبقى األمل يف كسب ما أسميناه »رهان جتديد 

االحتامالت مجيعها قائمة لالرتداد نحو ما كنا أسميناه »قرون وسطى جديدة«)64(.

لكن، مهام تكن قوة التربير الذي قدمه طرابييش، فإن التفسري املثايل ذا العامل الواحد ال نراه كافًيا 
يمثله طرابييش  تيارين، وأوهلام  الرشق وأفول حضارته؛ ألننا يف ظل هذا سنظل بني  داء  لتشخيص 
وحيرص املشكل كله يف العقل والعقالنية، والثاين متثله احلركات األصولية وحترص املشكل يف النص 
الذي ترى أنه مغيب يف الواقع، بعد أن تفاعل معه إجيابًيا لقرون. إن األصل يف حضارة كتاب مقدس، 
بحسب ما يرى طرابييش، أن نعيد جدلية النقل والعقل من جديد، كام بدأت أول مرة يف القرون األوىل 
لإلسالم وحضارته، فال يغيب نص وال يغتال عقل. أظن أن تفعيل هذه اجلدلية الثنائية يتناغم وما 
توصل إليه طرابييش من نتائج، حني قال: »لنخترص، فنقول إن تغييب القرآن وتغييب العقل وتغييب 

))6(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص-0)6 1)6.
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التعددية يف األيديولوجية احلديثية املنترصة هو املسؤول األول عن أفول العقالنية العربية اإلسالمية، 
وعام قاد إليه هذا األفول، مما قاد إىل انغالق ذهني وحضاري أهنى العرص الذهبي للحضارة اإلسالمية، 
ليدخلها يف ليل انحطاط طويل، وسيطرة األيديولوجية الشمولية التي تدعي الصالحية لكل زمان 
ومكان، خارج دائرة الفرز واالجتهاد والتطور والتفاعل مع احلداثة، بل دائمة االرتداد إىل القرون 
السالفة«)65(، فكيف يعرتف أن لتغييب النص املقدس دوًرا يف االنحطاط، ثم يتجاهله ملصلحة العقل 

وحده؟

القرآن إىل إسالم  االنتقال من إسالم  السيايس احلاسم يف  العامل  لقد كشف طرابييش عن  ثالًثا: 
احلديث، عندما أرخ لذلك باالنقالب املتوكيل، ولكنه رسعان ما تناساه يف خضم بحثه وراح يبحث يف 
األسباب اإلبستيمولوجية وحدها، وال شك يف أن األسباب السياسية كانت يف كثري األحيان العامل 

األساس يف أي حتول أيديولوجي أو مذهبي، سواء عند الشيعة أم عند السنة.

جعله  احلضارية  الدورة  يف  األساس  العامل  وجعله  العقل  تقديس  يف  طرابييش  إيغال  إن  رابًعا: 
يفتش عن مسار هذا العقل يف احلضارة اإلسالمية، ما أوقعه يف خطأ منهجي يتمثل يف حرصه العقل يف 
املعتزلة، فبظهورهم ظهر العقل وبأفوهلم أفل العقل! لذلك أرخ النتصار احلديث بانتهاء املعتزلة)66(، 
والهنزام العقل باهنزام املعتزلة)67(؛ متجاهاًل حركة العقل واستمرار تفاعله بالنص، عند علامء أصول 
اشتغل  التي  الثالثة  اآلثار  لظهور  تارخًيا  املعتزلة  إنه جيعل هناية  بل  الكالم،  والفالسفة وعلامء  الفقه 
عليها يف كتابه، وأعني تغييب القرآن وانتصار احلديث وتغييب العقل، فيقول: »نحدد للطائفة املعتزلية 
التي أنكرت احلديث سامت إبستيمولوجية ثالًثا: )1( فهي قرآنية )2( وهي تقدم حجة العقل )3( 
وهي تعد التناقض الذايت يف احلديث دلياًل عىل بطالن حجيتها وعىل كوهنا موضوعة«)68(. يف مقابل 
املعتزلة، يظهر رأي املوقف املضاد البن قتيبة احلديثي الذي حيدده بسامت ثالث أيًضا، فهو حديثي 
أكثر منه قرآين، وهو يقدم حجة النقل، ويستتبع هلا حجة العقل، وهو ال يسلم بوجود تناقض ذايت يف 

األحاديث؛ ألهنا كالقرآن نفسه من وحي جربيل، وإن وجد فهو حمض تناقض ظاهري)69(.

خامًسا: عىل غرار ما فعله سابًقا، بمطابقته بني العقل والرأي وحرصه العقل يف االعتزال، فقد أخطأ 
طرابييش أيًضا يف جمال االستقراء، عندما حرصه يف علامء احلنابلة وأهل الظاهر، من املحدثني عموًما، 

))6(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 0)6.

)66(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص )8).

)67(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 78).

)68(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 00).

)69(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص 00).



229

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

وجتاهل الرشحية األوسع من علامء الفقه وأصوله لباقي املذاهب والفرق اإلسالمية التي صادر عليها 
وأوهم القارئ بأن ما عرضه من أقوال يمثل رأي أهل السنة واجلامعة وبدرجة أقل الشيعة. هذا ما 
خيالف احلقيقة، كام بينا يف متن هذا البحث، فاملذاهب السنية األخرى، الفقهية والكالمية، ظلت تشيد 
أبًدا يف منظوماهتا الفكرية  بالعقل وخمرجاته، من قياس واستنباط ومصلحة ورأي حممود، ومل تغيبه 
والترشيعية، ومل تغيب أيضا القرآن الكريم الذي ظل مصدرها األول الذي تعول عليه، بل أدخلت 
املدرسة احلنبلية والظاهرية احلزمية يف دوائر مغلقة جعلتها تارخيًيا أهون املذاهب أصواًل وأقلها أتباًعا 
وأضيقها انتشاًرا جغرافًيا، بعد مناظرات وسجاالت يف علم اجلدل وعلم اخلالف وعلم الفقه املقارن 

وأصوله.

ربام أثر الراهن املعارص يف استنتاجات طرابييش، وهو يقف عىل حجم احلضور اإلعالمي والسيايس 
للحركة السلفية املعارصة التي تعد امتداًدا مذهبًيا للحنابلة واحلزمية؛ مستلهمًة النهج احلنبيل القديم 
واملدارس  االختصاصيني،  عىل  موقوفة  كانت  األخرى  الفقهية  »املدارس  بقوله:  وصفه  الذي  ذاته 
اجلمهور  عىل  سوسيولوجًيا  تعتمد  فكانت  احلنابلة  أما  املثقفة،  النخبة  إىل  تتوجه  كانت  الكالمية 
العريض أو عىل العامة، وكانت جتند دعاهتا من صفوف املحدثني والوعاظ والقصاص، ممن هم عىل 
صلة بالطبقات الشعبية العميقة. عىل هذا امتلكت طاقة تعبوية ما أتيحت ألية فرقة سنية أخرى، وإذا 
أضفنا الطبيعة التبسيطية إىل جهازها العقائدي وطابعها الشمويل أمكن لنا أن نفهم كيف كانت احلنبلية 
مرشحة أكثر من سواها ألن تضطلع يف ذلك العرص بدور األيديولوجيا التوتاليتارية. ما كان للحنبلية 

أن تنمو وتطغى إال يف جو األزمة«)70(.

 لقد ظن طرابييش أن ذلك يعكس الرأي العام اإلسالمي وما أفىض إليه بعد قرون، فسعى للبحث 
أن  واحلال  أسالفها،  يغذهيا كام غذى  الذي  الزمة  متناسًيا جو  املوسوعية؛  بدراسته  ذلك  تفسري  عن 
احلركة السلفية، بشقيها العلمي واجلهادي، منذ عهد مؤسسها األول، حممد بن عبد الوهاب، ليست 
بسبب حضور  قوية  تبدو  إهنا  بل  اجلديد،  وفقهه  املعارص  اإلسالمي  العام  الرأي  راسخة يف  قدم  هلا 
إعالمي وسيايس مدعوم، ولكنها حمدودة االنتشار جغرافًيا وأكاديمًيا، بل إهنا تتعرض اليوم ملجوعة 
ارتدادات، بسبب وجود قراءات نقدية من الداخل، من شأهنا بعثرة سحبها العابرة. لذلك، كان حرًيا 
بطرابييش أن يعنون كتابه بـ )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث يف مدرسة احلنابلة وأهل الظاهر( 
ليسهم، مع املفكرين املجددين املعارصين، يف نقد هذه املدرسة، وإعادة اجلدلية اإلجيابية لتفاعل النقل 

والعقل يف احلياة اإلسالمية واإلنسانية.

)70(  طرابييش، مصائر الفلسفة، ص -87 88.
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أسئلة النقد ونقد النقد وعالقتها بالرتاث العريب اإلسالمي يف 

فكر جورج طرابييش

حلسن وزيني

ملخص

ليس من السهل علينا، فلسفًيا ومعرفًيا وأبستمولوجًيا، اقتحام أسئلة النقد ونقد النقد، بمعزل عن 
االقتدار املعريف والتمكن العلمي من اخللفيات الفلسفية واملعرفية واإلبستيمولوجية واأليديولوجية، 
ووظائفه  ومقاصده  لدالالته  الدقيق  العلمي  املنهجي  التحديد  يف  وتساعد  النقد  مفهوم  تؤّطر  التي 
وأهدافه. تزداد مغامرتنا »املتهورة والوقحة« هذه تعقيًدا، حني يتعلق األمر بنقد النقد، وهذا ما يفرض 
علينا علمًيا وضع مقدمات/ أسئلة، ولو مقتضبة، بام هي مداخل أساسية متكننا مقاربة أسئلة النقد 
ونقد النقد وحماورهتا، بنوع من جدل السؤال يف كتابات طرابييش، وبخاصة تلك التي تناول فيها نقد 
الدراسات الرتاثية، بمختلف مشارهبا الفكرية: القومية العلامنية واإلسالمية واملاركسية، بـ »ماركاهتا« 

املسجلة واملستقلة، إضافة إىل نقده مرشوع حممد عابد اجلابري يف نقد العقل العريب. 

النقد،  سؤال  عىل  املتطفلني  أولئك  طينة  من  ليس  طرابييش  جورج  املفكر  أن  جيًدا  نعرف  نحن 
واملامرسة  خاصًة،  الكتابة  عامل  يف  ناقًدا  ولد  طرابييش  أن  مبالغة،  أي  دون  من  نقول،  أن  يمكن  بل 
األيديولوجية عامة، من دون أن نغفل التمفصل املزدوج لسريورة حركة النقد عنده، من الذات والفكر 
إىل الواقع احلي. بمعنى أن تطوره الفكري وموسوعية اطالعه الواسع تؤهله علمًيا خلوض غامر أسئلة 
النقد ونقد النقد، وهذا ما مارسه بالفعل، »برؤية مركبة وعميقة« يف احلقل الفكري الثقايف يف خمتلف 
كتاباته، سعًيا وراء التأسيس الفلسفي واإلبستيمولوجي للمعرفة العلمية يف حقل نقد الرتاث العريب 
اإلسالمي، بوصف ذلك معاداًل للتحديث واحلداثة وبعيًدا من سطوة تسلط األيديولوجيا، يف قراءة 

الرتاث وتكريس الواقع السائد، بام خيدم النكوص األصويل املاضوي اآلخذ يف التمركز واالنتشار. 

إىل أي حد متكن املفكر طرابييش الوفاَء العلمي لطموحه ومقدماته املنهجية يف التملك الفلسفي 
واملعريف ألسئلة النقد ونقد النقد، يف االطالع الواسع واملوسوعي، بنوع من التوثيق العلمي املستوعب 
واملنهجية  املعرفية  القدرة  ويف  جهة،  من  ومراجعها  خلصومه  املنقودة  النصوص  مصادر  واملتجاوز 
ملامرسة التحليل والنقد والتفكيك والبناء من جهة أخرى؟ كيف يمكن أسئلته النقدية أن تنتج إضافة 
معرفية نوعية يف تشخيص أسباب أفول العقل واستمرار العود األبدي إىل قداسة النكوص املاضوي؟ 
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عىل الرغم من كل ما قدمه طرابييش من إنجاز وبحث علمي، فإن السؤال النقدي، وهو أقرب إىل 
املثل األعىل، ال يرحم كل من اقرتب من شعلة نوره وناره املحرقة، بمعنى: أمل يبتلع املفكر طرابييش، 
يف نقده أعامل اآلخرين، طعم األرضية الفلسفية واإلبستيمولوجية لضحاياه، فعاود اجرتار السقف 

األيديولوجي نفسه النتصار االستبداد واألصولية املتوحشة، ومن ثم أفول العقالنية النقدية؟ 
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يف حماولة قراءتنا كتب جورج طرابييش، ومجيعها كتب نقدية، فإننا ال هندف إىل استعامل لغة اهلدم 
منطلقاهتا  يف  سلفية  ذهنية  فكرية  رؤى  وفق  الرائجة،  املصطلحات  من  ذلك  ماشابه  أو  الدحض  أو 
وآليات اشتغاهلا، مهام تقنعت باملناهج احلديثة أو ادعت لنفسها مرجعيات علامنية، حيث هي حمكومة: 
أواًل، بمنطق النص املذهبي باملعنى األيديولوجي القدحي، يف نوع من حديث الكتب عن الكتب، أي 
النص عن النص، بمنطق ثنائي )إما معي أو ضدي(. ثانًيا، هذه الرؤى ال تسأل، بل تستفرس من زاوية 
التخزين  القدرة عىل  املصابة بسمنة  الثقيلة  تفرزه من ظواهر مرضية لألوزان  التلقني وما  ثقافة  نظر 
وحفظ أكرب كمية من النصوص/ األجوبة، وهي يف ذلك أشبه بخزانات الكتب املتنقلة العامرة أجوبة 

عىل كل يشء ويف كل يشء، مع اعتقاد زائف باملوسوعية. 

هديف بسيط ومتواضع، وهو حماولة اكتشاف السؤال النقدي يف الفكر النقدي العريب، انطالًقا من 
ممارسة التفكري النقدي يف أسئلة النقد ونقد النقد يف فكر جورج طرابييش، أي يف سريورة جدلية اخلفاء 
والتجيل ألرضية السؤال النقدي التي تنتج، بصورة أو بأخرى، السؤال الرافض املحتج واملتمرد عىل 
املادية  والتحديات  واملعارك  واإلكراهات  اهلزائم  وجه  يف  مطلقة  حقائق  هي  بام  السائدة،  األجوبة 
والسياسية والفكرية، قطريًة وقوميًة وعامليًة. نعني الواقع التارخيي برشوطه االجتامعية واالقتصادية 
والسياسية، وما تطلبه أو استلزمه غالًبا من ردود أفعال، أو أحياًنا عرب عن رغبة يف أفعال وممارسات 
فكرية وسياسية متباينة، وخمتلفة باختالف القوى االجتامعية السياسية، والنخب الفكرية الثقافية وما 
حتمله من فكر معريف فلسفي ووعي أيديولوجي سيايس، يف خوضها خمتلف أشكال الرصاع السيايس 

والثقايف والفكري.

يف هذا اإلطار العام وتبًعا هلذه السياقات، يمكننا تلمس النقد املكون، والرافض لألجوبة املكونة، 
بوصفه سؤااًل مستفًزا للذات، يف خنوعها وعبوديتها املختارة للجواب املطلق اجلاهز األيديولوجي، 
الردة  من  ختلو  ال  بصورة  العقالنية،  الدنيوية  أو  املتخلفة  الدينية  اخلرافية  الغيبية  متظهراته  بمختلف 
والنكوص املريض لالحتامء برتاث املتخيل التارخيي للاميض املجيد، وبوصفه سؤااًل حمرًضا من جانب 
آخر للفكر من أجل االشتغال النقدي. لذلك، برزت كتابات نقدية ملثقفني ومفكرين مل يعملوا، وفق 
والتحرر،  والتغيري  للنهوض  نقدية  أسئلة  بل  جاهزة،  أجوبة  تقديم  عىل  واملعريف،  التارخيي  سقفهم 
بوصفها أجوبة موضوعية لكل التناقضات وااللتباسات التي تلف اهلزائم املتوالية يف الفكر والواقع 
احلي، وبخاصة أمام املرشوع الصهيوين واإلمربيايل الغريب يف السيطرة واهليمنة، ومعاودة إنتاجهام يف 

صور سياسية خمتلفة، بحسب كل معركة وكل مرحلة تارخيية. 

يف سياق هذه الوالدة والتبلور الرصاعي العنيف للسؤال النقدي، نؤطر قراءتنا أسئلة النقد ونقد 
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النقد يف فكر طرابييش: »مرشوعنا يندرج ]..[ هو اآلخر ضمن املشاريع املتكاثرة يف هذه األيام لنقد ما 
بات يسمى بال حتفظ بالعقل العريب، ولكن العقل املستهدف هبذا النقد ليس العقل الظاهر بقدر ما هو 
العقل الباطن. ال العقل األدايت كام تداوره اإلنتلجنسيا العربية، بل العقل الذي يتخذ من اإلنتلجنسيا 
العربية نفسها أداة له«)1(. ال نقول إن فكر طرابييش هو التعبري احلقيقي عن السؤال النقدي، ولكننا نود 
إجراء مقاربة وصفية، أي نتوخى احلياد النسبي لالقرتاب من املوضوعية يف التحليل، رغبًة يف الفهم 
نقد ما يطرحه من مفاهيم وأفكار وتصورات ومعتقدات منهاجية يف  اكتسابه رشعية  ومعرفة مدى 
التحليل والنقد، وما يبسطه من حلول نقدية ثقافية لتجاوز مآزق اخلطاب العريب احلديث واملعارص، 

عىل أساس أننا سنقدم بعد ذلك وجهة نظرنا النقدية.

أواًل: قلق السؤال النقدي

املدرسية  األسئلة  االستفسارات/  تلك  زاوية  من  النقدي  السؤال  تناول  إطالًقا  نيتنا  يف  ليس 
األخالقية والتبسيطية للمعرفة، إىل حدود الصحيح واخلطأ، وفق رؤية إبستيمولوجية مسكونة بوهم 
االمتالء باحلق والصواب والقدرة الكلية عىل إتيان اجلواب الصحيح الذي ال يعرتيه الباطل والواثق 
بنفسه، نتيجة حتصيله كل ما قيل وما سوف يقال. لذلك، جتعل هذه الرؤية مهمتها القصوى كراهية 

اخلطأ وحماربته، وهي جتهل ثراء السلب وخصوبته، وهو الذي ينخر الفكر واملجتمع والتاريخ. 

إننا ال نسعى للتمييز بني مستويات دالالت النقد، من االنفعايل والسلبي واالحتجاجي واإلجيايب، 
بل ننطلق من أن »السؤال ال وجود له عىل الساحة. إنه ليس من باب ما قد سبق أن قيل. إنه خروج 
عىل االمجاع، أو هو عىل األقل فتح ما يقع عليه اإلمجاع عىل ما هو مغاير. إنه توليد للمفارقات. لذا، 
فهو أساًسا قطيعة وانفصال. إنه حركة وانفتاح. االستفسار أداة املعلم، أما السؤال فنهج املفكر. إنه 
العمل  أي  الفكر«)2(،  تقوى  السؤال  الفكر.  فيه  يعمل  أن  ينبغي  ملا  الفكر  يستجيب هبا  التي  الطريق 
عىل خرق االمجاع وزعزعة السائد، ليس انطالًقا من أجوبته اجلاهزة، بل من أسئلته الزائفة يف صورة 

مشكالت مغلوطة.

النتائج،   »احلال أن كل نقد يكتفي بمناقشة اإلشكاالت يبقى أسرًيا هلا، فاملطلوب، قبل دحض 
تفكيك اإلشكاالت نفسها«)3(، وهي التي سّيدت وجودها يف صورة حقائق هنائية تستعيص عىل العقل 
الذي ترشب األجوبة التي تنتج العجز املتعلم، باعتامد آليات وقف التفكري، حيث تكتفي يف سريورهتا 

)1(  جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، )بريوت: رياض الريس للكتب والنرش، 1991(، ص -)8 )8.

)2(  عبد السالم بنعبد العايل، يف االنفصال )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2008(، ص-9) 0).

))(  جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب: نظرية العقل، ط2 )بريوت: دار الساقي، 1999(، ص7.
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النقدية مثاًل بعّد »أن أي مرشوع لنقد النقد ينطوي ال حمالة، يف شق منه عىل األقل، عىل رضب من 
االسرتقاق الذليل«))(، من دون أن تدرك يف سريورة بنائها السؤال النقدي أن »السؤال عتبة احلر«)5(. 
بتعبري آخر: انسجاًما مع هذا األفق التحرري االنفتاحي يف معنى بناء مفهوم السؤال النقدي يف دالالته 
ووظيفته، يتأسس الوعي »بأن نقد النقد، ]بوصفه مرشوًعا[، ينطوي أيًضا عىل وعد بالتحرر. وليس 

من يفرح باحلرية كمن ذاق العبودية«)6(.

لذلك، نرى أن التفكري يف أسئلة النقد ونقد النقد هي حماولة الكتشاف السؤال وبنائه. إهنا سريورة 
العريب،  النقدي  الفكر  واقع  يسائل  أن  حياول  وهو  احلدود،  أبعد  إىل  وموضوعه،  نفسه  يؤزم  تفكري 
ألن  النقدي،  الفكر  هذا  أنتج  الذي  السيايس  االجتامعي  التارخيي  والرشط  العربية  الثقافة  وواقع 
رغبة  بني شقاء  الواسعة  اهلوة  ذات  املؤملة،  املفارقات  إن  والواقع.  الفكر  يف  املتوالية  اهلزائم  سريورة 
الفكر وإرادة الوعي الطموح إىل التغيري وبني الواقع احلي الذي يزداد انحداًرا وتفكيًكا وتفتًتا، جتعل 
من غياب السؤال النقديقضية جوهرية يف والدة سؤال النقص والفقد. »إنه كشف ]عن[ فراغ، ]و[

السؤال رغبة الفكر«)7(.

عن  اخللف  حديث  يف  والنهائية،  والناجزة  اجلاهزة  باحلقيقة  واملسيج  الزائف  االمتالء  هذا  إزاء 
اليسار،  إىل  اليمني  تنتهي من  الكتب، يف سلفية أصولية ال  والكتب عن  النص  والنص عن  السلف 
الطقوس والعبادة، مل يرتك  بآليات عبودية  الداخلية واخلارجية  النصوص  أننا جمرد ورثة نقل  لو  كام 
عن  واملنبوذ  أصاًل  املحرم  السؤال  لوالدة  فرصة  السياسية  السلطة  بقداسة  املسيجة  وأجوبته  النص 
العاملة.  النخبة  ثقافة  ضمن  وال  املشرتك،  احلس  ثقافة  يف  االجتامعية  العضوية  رشعية  امتالك  أحقية 
وأهل  والكفر  الزندقة  دائرة  يف  به  الزج  مع  القدحية،  النعوت  بأبشع  السؤال  وصم  تم  فقد  لذلك، 
الناجية، حتى  الفرقة  بمنطق  التفكري  الرؤية يف  أحادية  األيديولوجية  الرتبة  وتناسلت هذه  األهواء، 
طالت وامتدت إىل كل املذاهب الفكرية، الرسمية واملعارضة، وهي األقرب يف حقيقتها الواقعية إىل 
الطائفية السياسية، بمختلف مرجعياهتا املعرفية والفلسفية واأليديولوجية، اليشء الذي ضيق اخلناق 
عىل بروز ولو بصيص ضوء من احلرية الذي يمكن أن يعمل عىل تبادل مترير السائل املخصب لوالدة 
السؤال بني الذات ونفسها وبينها وبني املوضوع، وبني الفكر والواقع وبني املعلوم واملجهول، وبني 

الفرد واجلامعة.

))(  جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب: إشكاليات العقل العريب، ط2 )بريوت: دار الساقي، 2002(، ص7.

.http://aljadeedmagazine.com/?id=611 :»أحمد برقاوي، »النقد وثقافة األجوبة   )((

)6(  طرابييش، إشكاليات العقل، ص7.

)7(  بنعبد العايل، يف االنفصال، ص 0).

http://aljadeedmagazine.com/?id=611
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يف هذه السياقات الفكرية والتارخيية االجتامعية التي جتاهد يف حق السؤال، بام هو رش وعدو ينبغي 
احلديث عن  الصعب  من  اإلنساين،  التاريخ  لوالدة  وتفادًيا  لإلمجاع  تكريًسا  وإهدار حياته،  تصفيته 
النفيس  القمع  التفكري فيه، يف ظل  النقد إال روح السؤال«)8(. هذا ما كان مستحياًل  النقد، إذ »ليس 
الفكري واالجتامعي السيايس، إضافة إىل نوع من »الشفرة الوراثية« لالشعور املعريف الثقايف اجلمعي 
للفرقة الناجية -من اليمني إىل اليسار، ومن التدين السيايس إىل التزلف الدنيوي السيايس- وهو ما 
رسخ يف الصامئم األولية لإلنسان العريب غياب التفكري النقدي والفكر اجلديل واستحالتهام، وفق ما 
تناول بتفصيل وعمق يف حتليله النقدي، مصطفى حجازي يف كتابه )سيكولوجية اإلنسان املقهور(، 
إىل جانب عقدة الذنب والتأثيم من الشك والرفض والرغبة يف اجلدل، واملناقشة األقرب إىل التساؤل 
ومضامني  ودالالته  لغته  عىل  اإلمجاع  خيلخل  بام  اجلاهزة،  لألجوبة  املعرفية  الصدقية  حول  النقدي 
رشوحاته وتفاسريه وتفاسري تفاسريه، وما تنتجه من قلق ومهي زائف ال يتجاوز سقف االستفسارات. 
أن  ذلك  األسئلة.  موضع  االستفسارات  وضع  عىل  التواطؤ  بأنه  اإلمجاع  دولوز  جيل  »حيدد  هنا، 
الناس. إهنا  االستفسارات ال تفرق. إهنا ال تولد اختالفات؛ ألهنا أصاًل تؤخذ مما هو سار جار بني 
تستقى مما يشاع ويقال، وهي موجودة ومطروحة عىل الساحة وتلوكها األلسن وتتداوهلا األقالم«)9(.

نطرح هذه األسئلة حول رشعية والدة السؤال، أو بتعبري أدق: إنتاج السؤال، بوصفه ممارسة نقدية 
فكرية فلسفية وسياسية اجتامعية، ضمن السريورة املجتمعية التارخيية للمجتمعات العربية، انطالًقا من 
القرن التاسع عرش أو ما اصطلح عىل وصفه بعرص النهضة وصدمة الغرب املتقدم والرشق املتخلف، 
مروًرا باملرحلة الكولونيالية وما بعدها، أي مرحلة التاريخ احلديث واملعارص، وما شهدته وما تزال 
الشاملة كلها،  البنية االجتامعية  أيديولوجية، يف مستويات  من رصاعات سياسية واجتامعية وفكرية 
اقتصادًيا وسياسًيا وأيديولوجًيا، يف إطار م اصار يعرف بوحدة التاريخ العاملي للحضارة احلديثة، يف 
تناقضاهتا املختلفة املتمفصلة واملرتابطة والشديدة التعقيد والرتكيب، عىل الصعد كلها، حملًيا وإقليمًيا 
ودولًيا. نعم، إننا نطرح هذه األسئلة ونحن نستحرض هذه السياقات لنتواضع كثرًيا، حتى ال نسقط يف 
فخ املغالطات التارخيية، فنسقط وعينا الذايت الراهن بنوع من األحكام اجلزافية يف حق عطاءات الكثري 
من األقالم التي دخلت حلبة الرصاع وهي عزالء، يف مستوى األسس والدعامات واألطر االجتامعية 
للعلم واملعرفة والفلسفة، وجاهبت القمع السيايس والتخلف الفكري والتصلب الذهني والنفيس، يف 

املعركة ضد االستعامر ثم ضد االستبداد السيايس.

حرقة  فعانق  نقدًيا،  ومفكًرا  وكاتًبا  مثقًفا  طرابييش،  جورج  فيه  ولد  الذي  العام  االطار  هو  هذا 
الروائي والفكري؛  األسئلة يف ترحاله، من جتربة إىل أخرى، يف السياسة والصحافة والثقافة والنقد 

)8(  برقاوي، »النقد وثقافة األجوبة«.

)9(  بنعبد العايل، يف االنفصال، ص 9).
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رافًضا مثل غريه من املثقفني واملفكرين النقديني االستسالم لألمر الواقع، يف هزائمه املروعة يف السياسة 
والفكر ومجيع مستويات احلياة املجتمعية التي كانت تعاين سطوة أجوبة التسلط واالستبداد املوروث 
واملستحدث، وهي تلك األجوبة التي كانت تشتغل، بام هي حقائق يف السيطرة عىل اإلدراك والوعي 
املجتمعي؛ حماولًة تطبيع احلياة املجتمعية، أي جعل حياة املجتمعات تبدو وفق تضليل أيديولوجي 
»هويايت« ديني تراثي غيبي خرايف، كام لو أهنا خاضعة لقوانني الطبيعة يف االستعداد ملفهومات األمة 
اإلنساين  التاريخ  جدل  إلغاء  سياسًيا  متارس  كانت  أهنا  بمعنى  هلا،  املتعايل  واخللق  والرتاث  واهلوية 

املؤسس عىل مبدأ التناقض املجتمعي. 

والنقد  الفهم  -يف  بأخرى  أو  بصورة  حتاول،  النهائية  الناجزة  احلقائق  كانت  األجوبة،  هذه  ضد 
»التعرية  بقصد  النقدي،  السؤال  إنتاج  العمل عىل  النقديني  املفكرين  من  نخبة  واملامرسة-  والتأويل 
األيديولوجية والتفتيت السيايس من الداخل«)10(، بوصف ذلك أفًقا حيًّا واعًدا حتقيق احلرية والتحرر 
املستويات  يف  احلداثي-  العرص  خارج  وليس  احلديثة  احلضارة  داخل  -من  الذايت  االستقالل  وبناء 
السياسية واالقتصادية واأليديولوجية، الفردية منها واجلامعية كلها. هذه هي األرضية التي نفرتض 
من خالهلا ما يؤسس لألسئلة النقدية لدى املفكر جورج طرابييش، وأما إىل أي حد تطور يف ممارسته 

النقدية، فعاًل فكرًيا ثقافًيا أو اجتامعًيا سياسًيا، فهذا ما سنحاول مناقشته. 

العلامنية  وأسئلة  واحلداثة،  النهضة  أسئلة  هي  والتحرر  احلرية  أسئلة  عدها  يمكن  التي  األسئلة 
والديمقراطية، وأسئلة العلم واحلضارة واملستقبل، وأسئلة النظرية النقدية يف الفكر والواقع، وأسئلة 
وال  باألساس  فردية  ال  وهي  العميقة،  التحتية  البنيات  هي  هذه  واإلبستيمولوجية.  األيديولوجيا 
مفكرين  بمامرسات  نقدًيا  وتتصل  تتقاطع  هي  بل  غريه،  دون  من  وحده  طرابييش  بجورج  خاصة 
فاعلني نقديني آخرين- املامرسات التي تشتغل بصورة فكرية معرفية علمية عقالنية نقدية، وال ختلو 
أخرى،  أحياًنا  وحمتشمة  أحياًنا  وجريئة  رصحية،  سياسية  هبواجس  مشحون  أيديولوجي  توجه  من 
ودالالت  مفهوماته  حتديد  مع  اشتغاله،  وآليات  النقدي  السؤال  منطلقات  أرضية  إلنتاج  سعيها  يف 
وظائفه ومقاصد أهدافه، بعيًدا من تلك القراءات املبترسة التي تقف مثاًل عند البعد املنهجي للكتابة يف 
فكر طرابييش، أي عىل سطح السجال واحلوار متفاوت الشدة واحلدة والعمق، لفًظا ومعنًى ومعرفة 

ومقاربة؛ عاجزًة عن رؤية مستويات التعقيد يف تركيب حمنة السؤال النقدي. 

وتراكم  تطور  سريورة  هو  بل  واحدة،  دفعة  يبنى  وال  جاهًزا  يعطى  ال  ألنه  السؤال؛  حمنة  نقول 
أو  بالتفنيد  بوبر  كارل  بلغة  ملزمة  ألهنا  ترحم؛  وال  هتدأ  ال  صريورة  يف  مستمرة  نقدية  ومراجعات 

)10( هشام رشايب، النقد الحضاري للمجتمع العريب يف نهاية القرن العرشين )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999(، ص 89.
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للسؤال«)11(،  املستمرة  الوالدة  الكائن  وحياة  الكائن  حياة  هي  السؤال  »حياة  املستمر:  التكذيب 
بمعنى أن السؤال النقدي مهنة أو حرفة صعبة -باملعنى العلمي- تتطلب الكثري من اإلرادة واحلرية 
الفلسفي  الفكري  واألساس  الناس،  حلياة  امللموس  الواقع  خربة  امتالك  يف  واملسؤولية  والوعي 
بام  الذات،  الذات ضد  النقدية، من معركة  املامرسة  واإلبستيمولوجي خلوض معركة سريورة تطور 
يفيد النقد الذايت يف جرأة االنتصار لقول احلقيقة عن الذات واآلخر إىل الواقع، مروًرا بالفكر يف نوع 
النقدي فكر ناقد لذاته، يف الوقت نفسه الذي  التفاعل اجلديل بني هذه املستويات كلها: »الفكر  من 
يوجه أسلحته [إىل] ما هو خارج عنه. يستند إىل السؤال، يستشكل األفكار واملفاهيم، خيلخل طمأنينة 

العادة ويعاند الركون إىل التكرار السطحي والفكر املعلب«)12(.

ثانًيا: السؤال املحوري يف فكر طرابييش )النهضة(

والديمقراطية  والتحرر  العلامنية  سؤال  من  طرابييش،  فكر  يف  سابًقا  اليها  أرشنا  التي  األسئلة 
والرشوع  التخلف  واقع  حتدي  سؤال  لبناء  جدلية  متفاعلة  بصورة  كلها  وترتابط  تتضافر  والرتاث، 
الثقافة  الرتاث يف  )مذبحة  والرتاث(،  العرب  )املثقفون  كتبه  فأغلب  النهضة،  لبناء  نشأة مستأنفة  يف 
العربية املعارصة(، )من النهضة إىل الردة(، إضافة إىل كتبه يف )نقد نقد العقل العريب(، بام يف ذلك جملده 
النقدي  السؤال  بناء  بأخرى  أو  إىل إسالم احلديث(، كلها حتاول بصورة  القرآن  األخري )من إسالم 
ملشكلة النهضة، أي إنتاج مفهوماهتا وأدواهتا النظرية، قصد إنتاج معرفة بالواقع االجتامعي التارخيي، 
من خالل املامرسة النقدية للخطاب العريب املعارص، وهو بالتحديد »اخلطاب املعصوب الذي تنتجه 
وتعيد إنتاجه رشحية واسعة من اإلنتلجنسيا العربية من الرضة احلزيرانية. وبام أن عصابية هذا اخلطاب 
أو  الرتاث  بأنه خطاب  التخصيص  [إًذا] حتديده بمزيد من  املؤكد  املايض، فمن  تثبيته عىل  تكمن يف 

األصالة«)13(.

      إنه حياول، من خالل قراءته الواقع الراهن احلي الذي أنتج رضة حزيران أن يبني السؤال النقدي 
احلقيقي بداًل من القبول بمسلامت األسئلة/ االستفسارات الزائفة التي يعمل اخلطاب املعصوب عىل 
تكريسها وتسييدها يف الفكر والثقافة والوعي، بعّدها األرضية والبوصلة املوجهة لفعل جماهبة املرشوع 
الصهيوين واإلمربيايل، من خالل النكوص واالحتامء بالرتاث، بام هو متخيل تارخيي ماضوي، جتاوًزا 
ملا يفرضه ويتطلبه الواقع من ممارسات نظرية وسياسية منتجة فعل املقاومة. املامرسة الفكرية السياسية 
العميقة لتلك األجوبة اجلاهزة هي قمع بروز السؤال النقدي الرافض للهزيمة والتخلف، واملتسائل 

)11(  برقاوي، »النقد وثقافة األجوبة«.

)12(  محمد نور الدين أفاية، يف النقد الفلسفي املعارص )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، )201(، ص 12.

))1( طرابييش، املثقفون العرب، ص 11.
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دوًما عن األسباب والعوامل واملعطيات التارخيية واالجتامعية والقوى املادية والرمزية التي سهلت 
اهلزيمة وجعلتها، يف نظر ثقافة أجوبة اخلوف والنكوص، واقًعا حمتوًما، كام لو كانت قدًرا منزاًل سببته 
قوى غيبية غاضبة ساخطة هدفها من وراء ذلك تشويه الوعي وتغييب فعل الرفض والشك والسؤال 
اهلادف إىل إنتاج معرفة بالواقع احلي تتيح حلواًل من طبيعة العرص الراهن، عوًضا من تبخيس إرادة 

النهضة وتبجيل عقلية العجز املتعلم، من تطبيع واقع التخلف واالنحطاط، وتقديسه.

    »هزيمة حزيران مل تصدع فقط عامرة املجتمع العريب احلديث، ومل حتدث فقط رشًخا يف واجهة 
العامرة،  هذه  عليها  قامت  التي  والتارخيية  األيديولوجية  األسس  الناخر  مفعوهلا  طال  بل  وعيه، 
للنظر،  الفت  نحو  عىل  اهلزيمة،  بعد  نشطت  فقد  النهضة،  عرص  وفلسفة  بالذات  النهضة  عرص  أي 
حماوالت القفز فوق عرص النهضة و »ترقني قيده« من سجل التاريخ والوعي العربيني، ومل تقف هذه 
املحاوالت عن حدود السعي إلعادة العد إىل الدولة العثامنية وإعادة تقييم دورها التارخيي، بل تعدهتا 
يف بعض احلاالت إىل التشكيك يف رشعية عرص النهضة والطعن يف مبدئه الفلسفي بالذات، وصواًل 
إىل حد الدفاع عام اصطلح النهضويون عىل تسميته بعرص االنحطاط«)14(. هكذا، نشأ يف نظر طرابييش 
عصاب مجاعي، كام لو أنه بيان اعتقاد قدري جديد بالقدرة الكلية للرتاث عىل جتاوز واقع التخلف 
واهلزيمة. اخلطر يف األمر أنه قد تولد عن هذه الظاهرة املرضية التي ناقشها طرابييش بتفصيل نقدي 
يف أغلب كتبه، مشكل زائف: »إقامة عالقة معلول بعلة بني انحطاط احلضارة العربية اإلسالمية وبني 
سيطرة األعاجم، كام لو أن األقوام املسلمة غري العربية كانت بحد ذاهتا جرثومة وباء االنحطاط، ومل 

يكن هلا أي دور يف هذه احلضارة، سوى إفسادها«)15(. 

هذا املشكل حيلله طرابييش نقدًيا، يف نصوص كثرية من ضمن ما سامه اخلطاب املعصوب لفئة من 
اإلنتلجنسيا العربية، مثل أسامء نذكر منها، عىل سبيل املثال ال احلرص، كتابات زكي األرسوزي وحممد 
عامرة اللذين خصص هلام صفحات مهمة خاصة يف كتابيه )مذبحة الرتاث يف الثقافة العربية املعارصة( 
والسقوط،  النهوض  لدراما  عامرة  حممد  يرسمه  الذي  املخطط  »إن  والرتاث(:  العرب  )املثقفون  و 
فيلسوف  خمطط  حرفية  شبه  بصورة  يطابق  يكاد  اإلسالمي،  العريب  التاريخ  يف  واالنحدار،  الصعود 
الرمحانية، األرسوزي، الذي حيمل تبعة انحطاط العرب واإلسالم لعرق قاييني ملعون هو »اآلخر« 
احلامل جرثومة »العجمة« والناقل عدواها. ولكن حني أن العجمة عند األرسوزي هي عجمة لسان، 

فإهنا عند عامرة، وباإلضافة إىل ذلك، عجمة فكر وعجمة دين«)16(. 

))1(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 27.

))1(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 7).

)16(  جورج طرابييش، مذبحة الرتاث يف الثقافة العربية املعارصة، ط) )بريوت: دار الساقي، 2012(، ص-0) 1).
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املشكل نفسه، يف مسألة تشطري الذات هذه إىل درجة إسقاط االنحطاط واهلزائم وأفول احلضارة 
والعقل عىل مكون من الذات، وعّده جمرد آخر ينبغي استبعاده وربام احلسم معه بام يتجاوز الكراهية إىل 
عدم االعرتاف بحقه يف الوجود، نجدها يف نقد طرابييش للجابري، سواء يف )نقد نقد العقل العريب( 
»خالًفا  مثاًل:  يشري  حيث  الرتاث(،  )مذبحة  يف  أم  نقدية  موسوعية  جملدات  تطلبا  وعمق  بتفصيل 
بالعالقة [به] حتركات  الذي كانت تتحدد  الذي ال جيد من حرج يف أن يقول: إن اآلخر  للجابري، 
هذا  وإن  عرفتها،  التي  التحوالت  مجيع  خالل  متغرًيا،  ال  هو  هو  بقي  قد  السياسية  العباسية  الدولة 
اآلخر هو الشيعة الباطنية، فإننا ال نرى يف الشيعة »الباطنية« وال غري الباطنية »آخر« احلضارة العربية 
اإلسالم،ة. بل هي هلذه احلضارة، مثلها مثل السنة، »ذات«، وهي هلذه األخرية، يف بناء تلك احلضارة، 

رشيك، وإن تكن هذه الرشاكة كثرًيا ما تلبست شكل اخلصومة«)17(.

يف نوع من النقد الذايت وحرقة سؤال اهلاجس النهضوي الذي ال يفارق ترحاله، يقول طرابييش: 
»إنني أنتمي إىل جيل الرهانات اخلارسة، فجيلنا قد راهن عىل القومية وعىل الثورة وعىل االشرتاكية، 
وهو يراهن اليوم عىل الديمقراطية، ال لقيم ذاتية يف هذه املفاهيم، بل ]بوصف ذلك[ مطايا إىل النهوض 
العريب وإىل جتاوز الفوات احلضاري اجلارح للنرجسية يف عرص تقدم األمم [...] أعتقد أن هذا الفشل 
بالذات هو ما ينبغي أن حيدو بنا إىل التخيل عن اسرتاتيجيات البدائل هذه، لنوجه كل اهتاممنا إىل آليات 
النهضة بالذات، وهي آليات عقلية بقدر ما هي آليات مادية، إذ ليس يتبدل ما يف األعيان إال إذا تبدل 
أيًضا ما يف األذهان«)18(، فطرابييش مل ييأس من حماولة بناء السؤال النهضوي وإعادة بنائه، يف سريورة  
والتاريخ،  والثقافة  الذات واملجتمع  لتحوالت  نقدية  توازن، بوصفه مراجعة  تطور جديل واختالل 
وهو يدرك بنوع من احلدس واحلس التارخيي النقدي األفق املظلم والرببري الذي ينتظر املجتمعات 

العربية يف حالة انتصارها للردة والتخيل عن سؤال النهضة. 

إذا كان قد قال بوضوح رصيح، يف نقده اخلطاب املعصوب يف بداية التسعينات يف كتابه )املثقفون 
خلطاب  قيض  ما  »إذا  الثامنينات:  أواخر  منذ  أسئلته  بعض  تشكلت  كتاب  وهو  والرتاث(  العرب 
العصاب أن يصبح خطاب السلطة، فإن ما سينفتح أمام املثقف وأمام اإلنسان العريب، يف كل بقعة من 
الوطن، هو مستقبل من الظالمية، فالظالمية هي مثل الثورات، بل أكثر من الثورات، يف قسوهتا عىل 
أبنائها، فهي ال تطيق وجود متنورين، حتى يف صفوف دعاهتا«)19(، فألنه أدرك اآلفاق الكارثية التي 
يمكن أن يؤدي إليها خطاب الرتاث واألصالة، باملعنى املريض النكويص والعصايب، حيث إن اهلرب 
واالنفصال عن العرص الراهن، بحضارته احلديثة، أو املجاهبة من خالل أقنعة ومهية لالتصال باهلوية 

)17(  طرابييش، مذبحة الرتاث، ص 90.

)18(  جورج طرابييش، من النهضة إىل الردة )بريوت: دار الساقي، 2000(، ص7.

)19(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 12.
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واحلضارة املجيدة والعرص الذهبي اجلاهيل بلغة األرسوزي، والديني بلغة عامرة وغريه من اإلخوان، 
لن يؤدي إال إىل نوع من االنتحار والتفكك والتدمري الذايت، وهذا ما حتقق بالفعل يف يومنا هذا من 
طرف داعش وأخواهتا: »اخلطري أن األصولية والرشحية االمتثالية من اإلنتلجنسيا العربية ال تقرتحان 
سوى نظرية يف الفصل. هذا ما ينذر بعرص انحطاط عريب جديد، ولكن مع هذا الفارق، فـ »املغول« 

آتون هذه املرة من داخل احلدود ال من خارجها«)20(.

ثالًثا: سؤال احلداثة

ال يمكن للسؤال النقدي أن يكون إال انفصالًيا حتققه القطائع اإلبستيمولوجية والسوسيولوجية 
املألوف والسائد ونقضهام،  نقد  الفلسفية  املعرفية والفكرية  بطبيعته  الثقافية، فهو  التارخيية والفكرية 
وكذلك التقليد والنمطية والتكرار، واألسئلة الزائفة كلها التي سيدهتا ثقافة احلقيقة واألجوبة اجلاهزة. 
لذلك، ليس غريًبا أن يرتبط السؤال النقدي باحلداثة؛ ألن العمق الفلسفي لسؤال احلداثة جيعله سؤااًل 
يف األساس التارخيي االجتامعي السيايس الثقايف جلدلية االتصال واالنفصال بني الذات وما يشكلها 
من قيم ومقومات يف التاريخ واالجتامع اإلنساين، وبني احلضارة املعارصة، بمعنى أن الذات ال يمكن 
أن تتصل بنفسها، أي ما يسمى اهلوية والرتاث واإلسالم واألصالة، إال عندما تستطيع االنفصال عن 
أجوبتها اليقينية اجلاهزة وحقائقها املطلقة وفكرها الوثوقي، وما تعده ثوابتها اخلالدة، وإهنا تقرتب من 

نفسها كلام ابتعدت عنها يف املسافات النقدية. 

الرتدي  بسبب  انقطع  ما  وصل  يتم  مزدوج،  اتصال  العميقة  خلفياته  يف  وهو  االنفصال،  هذا  يف 
الفكر والواقع لتحقيق »تبدالت  واالنحطاط، من خالل االتصال باحلضارة املعارصة، بام هي سند 
بني  عالقة  االنفصال  يظل  ال  احلداثة  »يف  واحلداثة:  النهضة  لتبيئة  مستأنفة  بنشأة  تسمح  باجلملة« 
خاصية  املعرفة،  خاصية  خاصية،  يغدو  وإنام  عالقة،  يبقى  ال  مرحلتني،  بني  عاملني،  بني  طرفني، 
الكائن  ما جيعل  ذاته،  الكائن يف هرب ]من[  ما جيعل  إنه  الكائن.  النص، خاصية  املجتمع، خاصية 
املجاالت، وإنام هي وعي  الكربى يف خمتلف  للتحوالت  إثبات  الزمان. ليست احلداثة جمرد  يتخلله 
بأن الكائن حتول، وهذا التحول هو اليوم من القوة بحيث يمنعنا من احلديث عن هوية ثقافية، سوى 
يف خروجها عن ذاهتا وتفاعلها مع ما خيالفها ووضعها يف فضاء ثقايف جديد، وعامل مل يكن له وجود 
ابتعاد الذات عن  ابتعاد عن اآلخر بقدر ما هو  اليوم. معنى ذلك أن االنفصال مل يعد جمرد  من قبل 
نفسها، واألهم من ذلك أنه ابتعاد ال متناه«)21(. فهل مارس جورج طرابييش، وفق هذا األفق النقدي، 
الفكري واإلبستيمولوجي  النقد  إن  أم  النهضة والتحديث واحلداثة،  بعّده سؤااًل يف  للنقد،  مفهومه 

)20(  طرابييش، من النهضة، ص 90.

)21(  عبد السالم بنعبد العايل، الفلسفة أداة للحوار )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2011(، ص-)1 16.
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واأليديولوجي، الذي أخذ حيًزا مهاًم من اهتامماته الفكرية، هو حمض تكديس نصوص بصورة انتقائية 
وبرت سياقاهتا، لتتخذ مظهًرا فكرًيا نقدًيا جذرًيا يتأسس يف الثقافة العربية؟

بعناية  انتقاؤها  تم  التي  املنقودة،  النصوص  العرب والرتاث( النتظام  )املثقفون  لـ  قراءتنا األوىل 
التقليدي، حيث وصمه  الفكر  لكل  نقد شديد  ثمة  أن  نرى  النقدية، جتعلنا  األحكام  لتالئم  شديدة 
بأبشع النعوت العلمية والفكرية والسجالية. ألنه يدرك دور الوعي والثورة الثقافية يف األذهان، فقد 
قام بدراسات نقدية خمتلفة لطروحات املثقفني التقليدين والتجديديني الذين يكرسون ثقافة األجوبة 
املولدة استفسارات الذاكرة واحلفظ والتقليد والتلقني، والقاتلة روح السؤال النقدي رافض النكوص 
والردة واالنفصال عن احلضارة احلديثة. هلذا الغرض، قام بتمديد اخلطاب العريب املعارص عىل رسير 
التحليل النفيس، وبني خطر ما يدعو إليه هذا اخلطاب املعصوب، يف ما خيص رفض حضارة العرص، 

بوصفها استعامرية غربية خارجية.

لقد تتبع، بصورة ما، نصوص كثرية ملجموعة من األسامء، ومن بينهم: حممد عامرة، راشد الغنويش، 
عادل حسني، منري شفيق، كام أدرج عنوة -سنوضح يف ما سيأيت ما نقصده- حممد عابد اجلابري، حيث 
قال: »فصاحب مرشوع نقد العقل العريب ما يفتأ يعلن ويكرر اإلعالن أن »غياب اآلخر رشط هنضتنا« 
وأن »غياب اآلخر رشط رضوري -وإن ليس كافًيا- حلضور األنا العريب«، وهو حيّور مفهوم غراميش 
عن »االستقالل التارخيي« ويزحيه عن موقعه يف اجلدلية االجتامعية، ليوظفه باجتاه القطيعة احلضارية مع 
»اآلخر، الذي هو بطبيعة احلال »الغرب« ]...[ هكذا، ]بداًل من[ أن يكون اآلخر عامل إغناء وتكامل 
التارخيي  االستقالل  دعاة  من  -اجلابري-  غريه  إن   ]...[ لألنا  إفقار  عامل  يضحي  متبادل،  وتفاعل 
التام للذات العربية يرفع مبدأ القطيعة احلضارية ]بالغرب[ إىل درجة األمر املطلق. هكذا، يعلن عادل 
حسني مثاًل »أنا إنسان متعصب وال أريد أن أصبح غربًيا«، كام يغلو جالل أمحد أمني يف هذه النزعة 
التطهرية احلضارية إىل حد إعالن يأسه من اجليل احلارض؛ ألن هذا اجليل مهام طلب االغتسال والتطهر، 
فسيبقى حيمل »تركة ثقيلة من التغريب واخلضوع« ]...[ هكذا وقف عيل عيسى عثامن يف )ندوة الرتاث 
احلضارة  حترير  إىل  هتدف  ضخمة  عملية  إطار  يف  الرواسب،  تلك  بتصفية  يطالب  العرص(  وحتديات 
العربية اإلسالمية، ال من آثار االستعامر الغريب احلديث فحسب، بل كذلك من آثار احلضارات القديمة 

التي سبقت اإلسالم وكان هلا فعلها السلبي يف تشكيل ]عقول املسلمني وقيمهم[»)22(. 

     املقصود هنا باحلضارات القديمة الثقافة اليونانية وما أنتجته من تراث عقالين، وهناك أسامء كثرية 
تتبع طرابييش خطاهبا بصورة نقدية، يف كتابيه )من النهضة إىل الردة( و )املثقفون العرب والرتاث(، 
إىل درجة أن بعضهم رفض حضور الثقافة اليونانية، بعّدها غزًوا أجنبًيا ألصالة احلضارة اإلسالمية، 

)22( طرابييش، املثقفون العرب، ص47- 48.
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ووصل الغلّو يف نظر طرابييش »باملثقف العريب املتسلفن )من السلفية(« إىل درجة رفض املعتزلة وابن 
خلدون، حيث مثاًل يكتب جالل أمني، باحلرف الواحد وبمنطق الردة ضد منطق النهضة الذي أسهم 
ابن  متجيد  عىل  املسترشقني  دأب  أن  يف  حقيقية  كثرية  شكوك  لتساوره  املرء  :»إن  أمني  أمحد  أبوه  فيه 
خلدون أو ابن رشد أو إعالء شأن املعتزلة عىل سواهم، ودأبنا نحن عىل مسايرهتم يف هذا التمجيد، قد 
ال يكون له من سبب إال ما يوجد بني منهج هؤالء املفكرين العرب ومنهج الفكر الغريب من اتفاق. 
حتيزات  متليه  ملا  تبًعا  بعض،  فوق  بعضهم  وترتيب  مفكرينا  تصنيف  يف  احلذر  أشد  مراعاة  علينا  إن 
الفكر الغريب«)23(. هذه حمض عينة من دعاة االنفصال عن احلضارة احلديثة، بذريعة أهنا غربية وكفر 
واستعامر، ولذلك هتجموا عىل عرص النهضة ورموزه مثل حممد عبده الذي وصفوه بالعاملة واخليانة 
الوطنية، إىل جانب إلقاء »هتمة العاملة الطائفية باجلملة عىل العلامنيني من النهضويني العرب«)24(، ويف 
السياق نفسه يدعو منري شفيق إىل »مقاومة ضارية ضد احلضارية الغربية، واالنسالخ انسالًخا كاماًل 

عن أرض احلداثة الغربية، مع تشديد االنغالق ومنًعا ألي تفاعل ممكن«)25(.

التعرية والنقد للخطاب املعصوب الذي حياول جاهًدا رشعنة النكوص؛ متحصنًا  بناًء عىل هذه 
يبني  الداخيل،  املستحدث  والتخلف واملغول  اهلمجية  إال  تنتج  أن  التي ال يمكن  ثقافة اخلوف  وراء 
نقيض  مفهوم  هو  بام  للتحديث،  والثقافية  واالجتامعية  التارخيية  الرضورة  وعي  أمهية  طرابييش 
العاملية، وصحيح أهنا غربية وأوربية، إال أهنا »استطاعت أن  للتغريب، حيث ال بديل من احلضارة 
تفرض نموذجها احلضاري عىل العامل بأرسه وأن تصري هي احلضارة العاملية«)26(، وهنا يتفق طرابييش 
مع برهان غليون يف تصوره األمر الواقع، »فليس هناك تصور آخر للحياة خيالف كلًيا التصور الذي 
اليوم وتعمق مالحمه وسائل  تبنيه  لدينا  الذي  التصور  الغربية بسعادهتا وكرهبا. هذا  احلياة  لدينا عن 
إعالم ذات أبعاد دولية ]...[ هو الذي يلهم وسيظل يلهم البرشية إىل وقت طويل ويدفعها للحركة 
والنضال ]...[ إن امليل إىل احلداثة ال يمكن مقاومته وليس هناك أي إمكانية أخرى ملموسة حتى اآلن 
للحديث عن طريق جديدة أو عن حضارة جديدة«)27(، »فإن ]أي[ حماولة لتحويل العداء لالستعامر 
الغريب، أو للهيمنة االقتصادية الغربية، أو إمجااًل العداء السيايس للغرب، إىل عداء حضاري للغرب، 
لن تعني إال وضع الذات يف موضع التضاد واحلضارة واحلكم عليها بواحد من مصريين: السقوط يف 

الرببرية أو يف الفصام«)28(.

))2(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 1).

))2(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 2).

))2(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 7).

)26(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 80.

)27(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 80.

)28(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 80.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

246

ملف العدد

الفلسفية  أن خلفياته  يدافع طرابييش عن احلضارة احلديثة، بصورة سلبية عدمية، فهو يعرف  ال 
أرضيتها وأساسها يف  النقدية، جتد  إىل مرجعيته  إضافة  واأليديولوجية،  واملعرفية  واإلبستيمولوجية 
تعكسه  ما  هذا  واالجتامعية.  اإلنسانية  العلوم  يف  ومنهجياهتا  مقارباهتا  بكل  احلديثة،  احلضارة  هذه 
الكتابة والتحليل والنقد: »أن  النقدي واسرتاتيجيته يف  الفكرية وآليات اشتغاله  منطلقات طرابييش 
تكون احلضارة غري قابلة للرفض، فهذا ال يعني أهنا غري قابلة للنقد، بل عىل العكس متاًما، فلم يسبق 
هذا  احلديثة.  احلضارة  مثل  وجودها،  مقومات  من  ثابًتا  مقوًما  الذايت  النقد  جعلت  أن  حلضارة  قط 
هو رس جانب من حيويتها، ولكن رشط فعالية هذا النقد هو االنخراط يف املامرسة احلضارية عينها. 
واألكثر  جذرية  واألكثر  احلضارة،  هذه  إىل  يوجه  أن  يمكن  الذي  هو  سداًدا  األكثر  النقد  يكون  قد 
تأثرًيا يف مصائرها الالحقة هو ذاك الذي قد يصدر عن األطراف واهلوامش يف عملية اكتشافها ]...[ 

هامشيتها، ويف سريورة مسعاها إىل التحول  ]..[ إىل مراكز«)29(.

واأليديولوجي  املعريف  تطورمها  سريورة  يف  الغربية،  النقدية  والنظرية  الفلسفة  به  قامت  ما  هذا 
واملعارص.  احلديث  العريب  الفكر  النقدية يف  النزعة  نفسه حتاول ممارسته  واإلبستيمولوجي، واليشء 
للتوتر:  احلداثة من خالل مصطلح ملطف  تبيئة  أجل  التغريب، من  نقض  إىل  يدعو طرابييش  هلذا، 
التحديث بعّده أفًقا مفتوًحا ال يلغي اهلوية وال يمنع مبادرة إبداع املسارات البديلة. »بكلمة واحدة: 
أجوبة  يستنطقه  وأن  أسئلة جديدة،  الرتاث  يطرح عىل  أن  يمكن  الذي  احلداثة هو  االنفتاح عىل  إن 
جديدة وأن يصوغه يف جزئياته وكلياته يف إشكاليات جديدة، وحسبنا شاهًدا عىل ما نقول، باإلحالة 
الثقافة العربية املعارصة، التطور املرموق الذي أصابته الدراسات اخللدونية يف احلقبة األخرية،  عىل 
بفضل تطبيق املنهجيات احلديثة عىل النص اخللدوين، ناهيك عن أن واقعة اكتشاف أمهية ابن خلدون 
هي بذاهتا إنجاز من إنجازات احلداثة. أضف إىل ذلك أن االنفتاح عىل احلداثة واملنهجيات العلمية 
اجلديدة هو وحده الذي يمكن أن يضع حًدا ملغامرة االسترشاق«)30(. يظن طرابييش أن سؤال احلداثة 
االنقطاع  دعاة  هبا  حيارصه  التي  الزائفة  األسئلة  من  وختليصه  للرتاث،  أخرى  حياة  منح  عىل  قادر 
الذي يمكن أن يضيف إىل قديم  احلضاري، »فالتواصل مع احلضارة، ال االنقطاع عنها، هو وحده 
يزال -منذ طه حسني إىل نرص  الرتاثي اصطدم وما  التحديث  أن هذا  الرتاث جديًدا ]...[ ومعلوم 
حامد أبو زيد- بمقاومات أرشس، بام ال يقاس، من تلك التي اصطدم هبا التحديث األديب. مع ذلك، 
أن  ذلك  آية   ]...[ شوط  آخر  إىل  الرتاثي  التحديث  حرب-  يف  -بل  معركة  يف  امليض  من  مناص  ال 
التحديث الرتاثي هو املقدمة املمهدة والرشط الشارط لطور أعىل وتاٍل من التحديث: عنينا التحديث 

الالهويت والفلسفي«)31(. 

)29(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 80.

)0)(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 82.

)1)(  طرابييش، من النهضة، ص )).
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بناًء عىل املعطيات السابقة التي أرشنا اليها، من دون أن نثقل عىل القارئ بكثري من النصوص، من 
كتب طرابييش التي تعالج موقفه النقدي من فكر االنفصال العدمي عن احلضارة احلديثة واالكتفاء 
والتفكك االجتامعي  والكوارث  اهلالك  مزيد من  إال نحو  يؤدي،  الذي ال  العصاب  بإنتاج خطاب 
والثقايف والتدمري الديمغرايف، فاالختيارات التي يطرحها فكر األسئلة الزائفة لن تغري، ال من قريب 
كبري  حد  إىل  هي  اآلخر  إشكالية  »إن  بل  إلينا،  التبخيسية  ونظرته  منّا  الغرب  موقف  بعيد،  من  وال 
إشكالية زائفة، أو هي عىل كل حال إشكالية نفسية أكثر منها إشكالية معرفية ]...[ ومن هنا رفضنا 
حمورة القتال عىل جبهة تغيري نظرة اآلخر، وإحلاحنا عىل حرصه بجبهة تغيري واقعنا ]...[ نعتقد أنه إن 
يكن من سبيل فعاًل إىل تغيري نظرة اآلخر، فهو حمصور بقدرتنا عىل اختاذ موقف نقدي من أنفسنا ]...[ 

املوقف النقدي الذي وقفه الغرب من نفسه«)32(.

واملعرفية  والفلسفية  السياسية  اهلواجس  أسئلة  من  النابع  النقدي  الفكر  أمهية  لنا  تتضح  هكذا، 
واالجتامعية التارخيية، يف احلفر عميًقا، قصد اكتشاف أسئلة التحدي الراهن املطروح أمام املجتمعات 
ومسارهتا  خياراهتا  واهليمنة،  السيطرة  بمنطق  عليها،  تفرض  التي  احلديثة  احلضارة  إزاء  العربية 
ومصاحلها، يف إطار وحدة التاريخ العاملي التي فرضتها الرأساملية. ومثلام تتسع هذه احلضارة للفكر 
النقدي اجلذري، فإهنا تسمح ذاتًيا وموضوعًيا بتسجيل حضورنا الفاعل واحلر واحليوي املنتج، من 
داخل بنية الرصاع يف تناقضاهتا املختلفة، السياسية منها واأليديولوجية واالقتصادية: »قامت احلداثة 
االنشطار  إلظهار  قامت  انفصال.  من  بداخله  ما  وإبراز  االتصال  لتفكيك  قامت  التقليد.  هذا  ضد 
داخل املواقع التي ]عدت[ مواقع التامسك والوحدة بال منازع، وأعني الوعي والذاكرة واهلوية. ال 
تاريخ مغاير ال  بالتاميز، وإنام إلرساء  الشعور  التارخيي، وإلغاء  التجذر  لنفي  أهنا جاءت  يعني ذلك 
نتشبث فيه بإثبات نفس خالدة تسكننا، بل تاريخ يقوم عىل زمان ال يفصل فيه حارض متحرك املايض 
عن املستقبل، وإنام متتد حركة التباعد فيه بحيث تطال احلارض نفسه، ومتنعه من أن حيرض ويتطابق«)33(. 

رابًعا: النقد معرفة

لن أكرر ما قيل كله، من كالم أو نقد حول كتب طرابييش يف )نقد نقد العقل العريب(، فالكثري من 
الكتابات يف هذا الشأن متداولة يف صفحات املواقع اإللكرتونية، ويف الكثري من الكتب الورقية، وهي 
قراءات ال تتجاوز لغة التأييد املطلق ألحكام طرابييش أو الرفض التام لكل ما قاله يف حق اجلابري. 
أرى أن املفكر طرابييش مسؤول، بدرجة كبرية، عن تكريس هذا النوع من القراءات ألعامله؛ ألنه مل 

)2)(  طرابييش، من النهضة، ص 1)1.

)))(  بنعبد العايل، الفلسفة أداة، ص )1. 



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

248

ملف العدد

يؤسس ملامرسته النقدية، يف صورة مقدمات لكتبه، بنوع من اإلضاءات الفلسفية واإلبستيمولوجية 
والنظرية املنهاجية التي تتطلبها مقاربة هي إىل حد ما جديدة يف الفكر النقدي العريب، وبخاصة إزاء 
مرشوع نقدي ال يدعي الكامل وال ينفر من النقد، كام هو جيل وواضح يف املحتوى املعريف واملضمون 

األيديولوجي ألعامل اجلابري، بغض النظر عن ترصحياته يف بعض احلوارات. 

إن ما هيمني يف أسئلة طرابييش النقدية كلها هو حضور أو غياب السؤال النقدي، باملعنى الذي أرشنا 
اليه أعاله. ذلك السؤال املنتج للفكر، يف تشخيصه الواقع احلي ومتلكه إياه، يف ترابط تشبيكه معقد 
املظاهر واملستويات، بني االقتصادي والسيايس واأليديولوجي. السؤال املتجاوز نفسه باستمرار، يف 
الثقافية. بجملة بسيطة:  املادية والفكرية  بالواقع وقضاياه  التي تربطه  النقدية  املسافات  اختالفه ويف 
كيف يمكن تلمس ذلك السؤال املؤزم نفسه والفكر الذي ينقده -إن كان حًقا حارًضا- يف كل ما كتبه 
طرابييش يف )نقد نقد العقل العريب(؟ أم إنه ليس أكثر من معاودة إنتاج أسئلة مشكالت اجلابري بلغة 
التامهي املوسع والعميق، واملتلبس بمظاهر االختالف النقدي؟ نسجل بدايًة مالحظة بسيطة، ولكن 
النقدي يف فكر  التفكري  التفكري وأفق دوافع اسرتاتيجية  هلا أمهية كبرية حول ما سنقوله حول كيفية 
طرابييش. هذه املالحظة مرتبطة بصورة ما بام قاله طرابييش حول عالقته بياسني احلافظ يف كتابه )من 
النهضة إىل الردة(، »فقد كنت وأنا أتتلمذ عىل ياسني أصبو إىل اليوم الذي أستطيع أن أثبت فيه لنفيس، 
واآلخرين الذين هم القراء، أنني أمتلك القدرة املعرفية والنظرية للتمرد عليه. ذلك أنني يف الوقت 
الذي كنت أحترك ضمن شبكة املفاهيم التي أرس تفكريي فيها، كنت أضيق ذرًعا -وأنا الذي يغيل يف 
التمرد- بـ »معلميته« التي كانت تتعاىل عيل كسور منيع. كانت تبدو يل »معلمية سادية«، مثلها يف ذلك 

مثل كل »معلمية أبوية«، ومل يكن يف طبعي أن أقبع يف دور االبن املازوخي«)34(. 

إضافة إىل ما قاله، بشأن مسرية حياته يف مقالته املعنونة بـ »ست حمطات يف حيايت«، انطالًقا من 
هذا املعطى، يف مستوى الفهم والتأويل ونوع املسافة النقدية يف قراءة طرابييش فكَر اجلابري، يمكننا 
فهم العالقة النقدية بينهام، أي يمكن فهم األسئلة النقدية التي ينطلق منها طرابييش يف كل كتاباته، 
وبخاصة املتعلقة بحواره النقدي مع اجلابري، فلعل يف املقدمة اخلجولة واملحتشمة يف جزئه األول من 
)نقد نقد العقل العريب: نظرية العقل( ما يوضح مقصدنا من تلك املالحظة، فهو يعرتف، ضمنًيا من 
دون أن يستطيع إخفاء ذلك، بتأثره البالغ بام يشبه األرس واملعلمية، »وبالقوة التي يتبدى عليها خطابه 
-اجلابري- وبالشهرة التي ناهلا وبإحكام اإلشكاليات التي اعتقل فيها العقل والرتاث العربيني، قد 

بات يشكل ما أسامه غاستون باشالر عقبة إبستمولوجية«)35(. 

)))(  طرابييش، من النهضة، ص )11.

)))(  طرابييش، نظرية العقل، ص 8.
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اعرتف طرابييش بقول يشبه الرصاحة عن مدى سطوة فكر اجلابري إىل درجة عّد عمله النقدي 
للعقل العريب فكًرا يتجاوز التثقيف إىل التغيري. نعم إنه يعرتف بام اقرتفته يداه من مالحظات تثمينية 
وانتقادية حول كتاب اجلابري )نقد العقل العريب(: »ألصارح بعد ذلك القارئ بقضية شخصية، فلقد 
كنت، بعد أشهر ثالثة من صدور )تكوين العقل العريب(، كتبت يف العدد األول من )جملة الوحدة( 
تعليًقا مطواًل ثمنت فيه الكتاب تثمينًا عالًيا بعده أطروحة عن العقل ويف سبيل العقل. وعىل الرغم 
بعد  الذهن  إن  بالقول:  التعليق  ختمت  فقد  جزئية،  واعرتاضات  انتقادات  من  حينه  يف  أبديته  مما 
مطالعة )تكوين العقل العريب( ال يبقى كام كان قبلها، فنحن أمام أطروحة تغري، وليس جمرد أطروحة 

تثقف«)36(. 

كان  ما  السؤال  وثقافة  األجوبة  ثقافة  بني  واجلهل،  املعرفة  بني  واحلاسم  العنيف  اللقاء  هذا  أمام 
بإمكان طرابييش أن يكتب إال مقااًل تثمينًيا يف )جملة الوحدة(، وهو مقال ال عالقة له بالنقد، ال من 
تكمن مسؤولية  املعرفة، وهنا  إال عىل  يتأسس  أن  يمكن  معرفة وال  النقد  بعيد؛ ألن  من  قريب وال 
التي  القراءات السطحية ألعامله؛ ألنه مل يقدم يف مقدمة كتابه واحلوارات  طرابييش يف تكريس تلك 
أجريت معه نقًدا ذاتًيا جذرًيا يتطلبه سؤال النقد حول رضورة املعرفة يف النقد. لوال تلك الرغبة يف 
بناء املعرفة النقدية، ملا رأى النور جهده الرائع يف جملداته اخلمس إىل جانب مالحق إضافية صدرت 
يف صورة كتب تكميلية، وتزداد املهمة تعقيًدا وصعوبة كلام تعلق األمر بنقد النقد، وهذا ما عرب عنه 
بالقول: »استغرق مني اإلعداد هلذا العمل -عىل يشء من التقطع- ثامين سنوات، فقد كان عيل أن أقرأ 
ال ما كتبه اجلابري كله وال ما قرأه أو رصح أنه قرأه فحسب، بل كذلك ما مل يرصح أنه قرأه، وما كان 

يفرتض به أنه قرأه«)37(. 

لكن هذا الكالم ال يوضح شيًئا؛ ألنه جاء يف سياق غامض، بصورة مبترسة ومن دون أن يتمكن 
وضَع عمله يف الصورة املناسبة للنقد، وال ساعد القارئ يف إدراك ما تتطلبه القراءة من معاناة ومشقة. 
هلذا، نرى أنه مل يبتعد من مقاله السابق الذي يعرب عن درجة استمرار اتصاله بفكر اجلابري، أي التامهي 
يف القراءة بام يعني الشعور بقوة التحدي واملعلمية أمام هذا األب اجلديد، ما أيقظ يف األعامق روح 
حياته  حمطات  يف  املتمرد  وهو  األرس،  هبذا  طرابييش  يقبل  أن  ممكنًا  يكن  مل  حيث  جديد،  من  التمرد 
الفكرية كلها. لذلك، كان عليه بصورة أو بأخرى أن يبحث عن ثغرة تسمح له بنوع من االنفصال 
النقدي، كام فعل مع ياسني احلافظ: »الواقع أنه مع إقراري بتفوق ياسني النظري الساحق وبمعلميته 
التي ال تضاهى يف مداورة املفاهيم ويف تصعيدها إىل مستوى علمي آرس، فقد كان ثمة، يف سور العالقة 
التي تشدين إليه، ثغرة أستطيع من خالهلا أن أختط لنفيس موقًعا نقدًيا ]...[ لست أنكر عىل كل حال 

)6)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 8.

)7)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 7.
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أنني اخرتعت لنفيس، يف مساري الفكري الذي شهد تقلبات ال مراء فيها، آباء رمزيني شتى. لكن 
عالقتي املرحلية بكل واحد منهم كانت كعالقة العريب بصنمه الذي من متر، فحاجتي إىل التمرد عىل 

األب كانت عىل الدوام أقوى من حاجتي إىل االنضواء حتت لواء أب حام«)38(.

ما كان يمكن للجهل وال حلظوظ الصدف أن تساعد عىل التمرد، عالوة عىل قدرهتا عىل أن تكون 
أرضية الكتشاف أو تأسيس السؤال النقدي: »لقد شاءت الصدفة أن أقع عىل األصل األجنبي لشاهد 
كان وظفه اجلابري يف إسناد أطروحاته، فشدهت ملا وجدته يف روحه وحرفه ما ينطق بعكس ما يقوله 
ارتددت   ]...[ واحًدا  واحًدا  منها  وأحتقق  اجلابري  شواهد  عن  أحترى  اندفعت  ثمة  ومن  اجلابري. 
نحو )تكوين العقل العريب(، بعني جديدة وبمحاسبة نقدية صارمة. عندئذ اكتشفت أن الزيف -وال 
أتردد يف استعامل هذه الكلمة- يكمن يف اإلشكاليات نفسها، وليس فقط يف تعزيزاهتا وحيثياهتا من 

الشواهد«)39(. 

فمسؤولية  القارئ،  عند  تعتياًم  إال  األمر  يزد  مل  وجاهته،  من  الرغم  عىل  امللتبس،  الترصيح  هذا 
النقد معرفة والنقد روح السؤال واملعرفة تبنى وال تعطى، أي إن  النقدية تستلزم القول إن  املامرسة 
النقد يبنى يف سريورة تطور معريف من البحث العلمي الشاق والصعب. لذلك، وجد طرابييش نفسه 
أمام مسؤولية جسيمة تطلبت منه مرحلة من عمره. »اعرتف له مرة أخرى بأن قراءة )تكوين العقل 
ثقافتي  بناء  التي ترصمت،  الثامين سنوات  ملا كنت عاودت، خالل  العريب( قد غريتني فعاًل، فلواله 
الفلسفية والرتاثية«)40(. يف هذا السياق، نكرر القول: إن السؤال نقص وعوز وفقد، ولكن مع العلم 
االمتالء،  الرغبة يف  بمظهر  والظهور  الصحيحة  األجوبة  ثقافة  أن  مثلام  السؤال،  يبني  اجلهل ال  بأن 
مثل العامل املحيط بكل يشء، ال ينتج السؤال النقدي الذي تؤسسه املسافة النقدية إلنتاج االختالف 
يف  األخطاء،  ومطاردة  الزيف  تصحيح  باب  من  نفسها،  باإلشكاليات  التامهي  ال  الفوارق،  وتوليد 
سياق التثمني واملتابعة الفكرية وصدفة اللقاء بالشاهد األجنبي، بعيًدا من سريورة بناء السؤال النقدي 
الراغب فكرًيا يف وضع أسئلة اجلابري موضع سؤال جيعلها تفكك نفسها، لتظهر حدودها وحمدوديتها 

يف أن تكون أداة، ليس فقط يف تكوين سالح النقد، بل أيًضا يف نقد السالح كام كان يقول.

أنجز طرابييش بحًثا موسوعًيا عميًقا، رغبًة يف إعادة البناء ملشكالت اجلابري »الزائفة واملغلقة«، وفق 
رؤية نقدية خمتلفة، عىل حد تعبريه، فهل استطاع بالفعل التمرد مرة أخرى عىل هذا األب »املزعوم« أم 
سقط يف فخ معاودة اإلنتاج، يف إطار حتقيق تراكم معريف علمي، وفق رؤية حديث الكتب عن الكتب، 

)8)(  طرابييش، من النهضة، ص -)11 )11.

)9)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 9.

)0)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 9.
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ما حال دون اكتشاف السؤال النقدي أو انبثاقه، ومن ثم حترره وحتقيق التغيري املتجاوز التثقيف؟ يف 
التمرد  النفيس لعصاب مجاعي(، جرت حماولة  التحليل  العرب والرتاث:  )املثقفون  كتاب طرابييش 
عىل اجلابري، من خالل كتابه )اخلطاب العريب املعارص(، حيث حرشه أواًل ضمن اخلطاب املعصوب 
الرافض اآلخر، أي احلضارة احلديثة، وقد سايرنا طرابييش بطريقة وصفية، سابًقا يف أثناء تناولنا سؤال 
احلداثة، يف ما طرحه من أفكار يف حتليله النقدي لـ )اخلطاب العريب املعارص( للجابري، وذلك لكي 
نبني من جانبنا أن النقد معرفة وأن السؤال، عىل الرغم من نقصه وعوزه وفراغه، فهو بعيد من اجلهل 
ونقيض له؛ ألنه شتان بني نقص السؤال وفراغه، وهو »رغبة وتقوى الفكر«، وبني اجلهل القاتل روح 
السؤال، وهو النقد: »الشخص الذي يدخل يف حوار من أجل أن يثبت فقط صحة ما يقوله، وليس 
من أجل بلوغ فكرة ما، يكون أسهل عليه يف احلقيقة طرح األسئلة من اإلجابة. فليس ثمة جمازفة يف 
أال يقدر عىل اإلجابة، فلكي يكون املرء قادًرا عىل طرح السؤال، قمني به أن يعرف، وهذا يعني أن 

يعرف ما ال يعرفه«)41(.

إن ما قاله طرابييش كله، عن املامرسة النقدية للجابري يف التزييف والتشويه والتحريف، قد مارسه 
هو نفسه »مترًدا نقدًيا«، يف كتابه السابق )املثقفون العرب والرتاث(، حيث قال إن اجلابري من دعاة 
رفض اآلخر، أي رفض احلضارة احلديثة: »إن اخلطاب العريب املعارص، من حيث هو خطاب نكوص، 
-وكم  وجودهم  حمض  وأن  اجلحيم،  فعاًل  هم  اآلخرين  أن  يعد  طفيل  موقف  من  عينات  لنا  يقدم 
االعرتاف هبذا الوجود ورضورته- هو بحد ذاته جرح نرجيس أشد إيالًما من أن حيتمل، فصاحب 
مرشوع )نقد العقل العريب( ما يفتأ يعلن ويكرر اإلعالن أن »غياب اآلخر رشط هنضتنا« وأن »غياب 
اآلخر هو فعاًل رشط يف هنضة العرب« وأن »غياب اآلخر رشط رضوري- وإن ليس كافًيا- حلضور 
اجلدلية  يف  موقعه  عن  ويزحيه  التارخيي«  »االستقالل  عن  غراميش  مفهوم  حيول  وهو  العريب«،  األنا 
االجتامعية، ليوظفه باجتاه القطيعة احلضارية مع اآلخر الذي هو بطبيعة احلال »الغرب«، من خالل 
االستقالل  حتقيق  هي  الراهنة  العربية  الساحة  يف  املطروحة،  واألساسية  األوىل  »املهمة  أن  اإلعالن 

التارخيي التام للذات العربية«)42(. 

عندما يعود القارئ إىل كتاب اجلابري )اخلطاب العريب املعارص(، سيجد نفسه أمام سؤال مؤرق 
وحارق يتجاوز السقف األخالقي للتزييف والتشويه وسوء التأويل؛ ألن السؤال املؤسس للفكر غري 
معني هبذا العنف اللفظي والرمزي. صحيح أن اجلابري تناول مسألة اآلخر، بوصفها مسكوًتا عنه يف 
اخلطاب النهضوي السلفي والليربايل، وبنّي بوضوح هشاشة هذا اخلطاب احلامل الوجداين الذي يقيص 
اآلخر، بوصفه وجوًدا موضوعًيا بآليات نفسية تقفز عن رشوط الواقع احلي. لكن السؤال هو: ماذا 

)1)(  هانز جورج غادامري، الحقيقة واملنهج، حسن ناظم وعيل حاكم صالح )مرتجامن( )طرابلس- ليبيا: دار أويا، 2007(، ص -)8) )8).

)2)(  طرابييش، املثقفون العرب، ص 7).
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يقصد اجلابري باآلخر؟ وكيف حيدده؟ لنرتك له الكلمة، من دون أي توسط تأوييل من طرفنا: »عندما 
يقرر السلفي أن العرب واملسلمني عامة مل ينهضوا إال بمثل ما هنضوا به باألمس؛ مستعيًدا قولة اإلمام 
مالك »ال يصلح أمر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا«، فهو يفكر يف النهضة داخل جمال خاص، داخل 
منظومة مغلقة هي تلك التي يقدمها له النموذج احلضاري العريب اإلسالمي يف القرون الوسطى والتي 
أن  هو  خطابه-  يؤسس  ما  -وهذا  السلفي  عنه  يسكت  ما  إن   ]...[ الوحيد  املرجعي  إطاره  تشكل 
حضور النهضة العربية اإلسالمية وقيادهتا اإلنسانية، يف املايض مل يكن ممكنًا إال مع »غياب« اآلخر، 
الفرس والروم مًعا ]...[ وبعبارة أخرى إن »النهضة القيادية« املنشودة واملؤسسة -بواسطة القياس- 
عىل هنضة املايض غري ممكنة التحقيق، عىل مستوى اخلطاب السلفي، إال بغياب اآلخر الذي هو ]يف[ 
التي  الغرب  التبشري بسقوط  ننظر إىل ظاهرة  أن  الراهن »الغرب« ]...[ من هنا ]...[ جيب  احلارض 

تشكل، كام رأينا، أحد العنارص األساسية يف اخلطاب النهضوي العريب احلديث واملعارص«)43(. 

حلل اجلابري أيًضا مفهوم »اآلخر«، مسكوًتا عنه يف خطاب الليربايل، وال خيتلف منطق الليربايل 
العريب عن منطق السلفي، إذ ال فرق بينهام، إال يف نوع اإلطار املرجعي الذي يفكر كل منهام داخله. 
بإرصار:  يقرر  عندما  »التقنيوية«  و  الليربالية  داعية  أن  وذلك  فواحدة،  وأسسه  التفكري  طريقة  أما 
»ال أستطيع أن أتصور هنضة عرصية ألمة رشقية، ما مل تقم عىل املبادئ األوروبية للحرية واملساواة 
هذه  أن  وهو  أسايس،  تارخيي  واقع  عن  اآلخر  هو  يسكت  للكون«،  العلمية  النظرة  مع  والدستور، 
املبادئ كانت نتائج مسلسل هنضوي طويل، وأن أوروبا عندما دخلت يف هذا املسلسل النهضوي مل 
يكن هناك من ينافسها، وال من يقمع تقدمها بأي صورة من صور القمع )استعامر، محاية، إمربيالية(، 
]...[ يسكت  قامعة  قوة  إىل  نفسها  بتحوهلا هي  املسلسل ونموه  تطور هذا  ارتبط  لقد  بالعكس.  بل 
اخلطاب الليربايل عن هذه احلقيقة التارخيية؛ ألنه يدرك الشعورًيا أنه إن تركها تنضم إىل عنارص خطابه 

أفسدت عليه دعواه«)))(. 

يف نوع من اخلالصة بشأن ما سبق، يقول اجلابري: »نستطيع، بعد الذي تقدم، أن نصوغ العالقة 
الغرب،  يسقط  عندما  ]يأيت[:  كام  كلها،  باجتهاته  العريب  النهضوي  اخلطاب  عنارص  خلف  الثاوية 
القضية  طرح  أن  وواضح  البرشية.  قيادة  سنتوىل  وإّذاك  هنضتنا  املعرقلة  اخلارجية  القوى  ستنعدم 
الرشط  المعقولية  ]إىل[  نظًرا  للتحقيق،  قابل  غري  حلاًم  املنتشودة  النهضة  من  سيجعل  الشكل  هبذا 
املوضوعي الذي يفرتضه هذا احللم ويؤسس نفسه عليه. نقصد بذلك »سقوط الغرب« أو »انعدام 
القوى اخلارجية« ]...[ إن غياب اآلخر هو فعاًل رشط يف هنضة العرب، ولكن ال يشء يربر معادلة 
هذا اآلخر بـ »سقوط الغرب« وال ربط »النهضة« بـ »قيادة اإلنسانية« أو ما أشبه ذلك من الطموحات. 

)))(  محمد عابد الجابري، الخطاب العريب املعارص، ط) )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، )199(، ص)).

)))(  الجابري، الخطاب العريب، ص )).   



253

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

إن »اآلخر« يف الواقع العريب الراهن هو مزيج من املعطيات الذاتية واملوضوعية التي تشكل رواسب 
املايض، وتدخالت اإلمربيالية أهم عنارصها. وواضح أن طرح القضية، انطالًقا من حتليل موضوعي 
واقعي علمي -ال بد من تأكيد هذه األوصاف عىل الرغم من تداخل معانيها- سيحول املشكل الذي 
يعانيه العرب من مشكل صياغة »حلم مطابق« للنهضة إىل قضية التحرر الوطني واخلروج من وضعية 
التبعية والتخلف. من دون شك، فإن هذا الطرح الواقعي العلمي سيحرر اخلطاب النهضوي العريب 
من مقوالته الفارغة وتأثريها يف الوجدان العريب الراهن، لريتفع إىل املستوى العقالين الذي يمكنه من 
التفكري يف مرشوعه املستقبيل، انطالًقا من حتليل الواقع امللموس، بداًل من التفكري انطالًقا من رساب 

احللم وهواجسه«)45(.

لعل األمر صار واضًحا بشأن ما يقصده اجلابري باآلخر، وهو جزء من الذات واآلخر وبالضبط 
اإلمربيالية، اليشء الذي يتطلب جرأة املوقف النقدي يف إنتاج نوع من الرتكيب، بعيًدا من االنحدار 
يف الزمان وبناء املتخيل املاضوي، واهلرب إىل األمام بنوع من التامهي العبودي التبعي للغرب. ليس 
تناولت هذه  النظري، فهناك أسامء كثرية  التصور  للنهضة وفق هذا  اجلابري وحده من كانت رؤيته 
األطروحة بصورة أو بأخرى: »مع ذلك، فإن املعجزة تظل هي الرتكيب ال ترجيح واحد من حديه، 
وهو ما وقع فيه الفكر العريب منذ مطلع القرن التاسع عرش )عرص النهضة( حتى يومنا هذا. إن أًيا منا 
مل يضع يده حتى هذه اللحظة عىل الرتكيب احلقيقي الذي خيصنا. لذا، قد يصح لنا أن نصف مشاريع 
النهضة والتحديث، التي استلهمت املايض أو التي أبدت إعجاًبا مفرًطا باحلضارة الغربية، بأهنا قد 

اهتدت إىل أحد احلدين فقط ]من[ دون أن تنجح يف حل معادلة الرتكيب حاًل صحيًحا«)46(.

إزاء مثل هذا احلوار النقدي الذي أراده طرابييش مترًدا عىل اجلابري يف شخص الرتاث، والعكس 
أيًضا صحيح: هل نستطيع القول إن التمرد الذي تؤسسه أسئلة املسافات النقدية من املقروء هو ما 
كان غائًبا يف قراءة طرابييش للجابري؟ هذا ما جعل كتابات طرابييش يف نظرنا نسخة مزيدة وعميقة 
العقل  إىل  واملكون  املكون  العقل  جدل  من  ومشكالته:  ومفهوماته  اجلابري  للغة  ومنقحة  وموسعة 
املستقيل، مروًرا بالكثري من اإلشكاليات التي تناوهلا بعمق علمي معريف دقيق ورصني. كام قلنا، نحن 
ال ننكر إطالًقا اجلهد الفكري والنقدي للمفكر جورج طرابييش، ولكننا كنا نأمل أن تكون له أسئلته 
اخلاصة يف حتقيق التمرد املعريف واإلبستيمولوجي، والفلسفي أيًضا -ومل ال-، بقصد جتاوز اخلطاب 
املعصوب عوض تثبيت نفسه هو أيًضا يف الرتاث، إىل درجة خطرية يف دعوته إىل العودة إىل إسالم 
القرآن، أفًقا للنهضة والعلامنية واحلداثة. يف ذلك يكمن ضغط هواجس أيديولوجية بامتياز يف رصاع 
رد الفعل الذي خاضه طرابييش جتاه القروسطية املستحدثة. ما سيد هذه اهلواجس األيديولوجية إال 

)))(  الجابري، الخطاب العريب، ص 6).

)6)(  يوسف سالمة، مفهوم السلب عند هيجل )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2001(، ص 210.
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اكتشافه  إن  أي  »براكسييس«،  الثقافية  والفكرية  النظرية  الذي هو يف حقيقته  النقدي  السؤال  غياب 
مرتبط بحقل املامرسة الذي هو حقل الواقع احلي السيايس االجتامعي التارخيي. إن النهضة أو احلداثة، 
أو ما شابه ذلك من أسامء التغيري التي يمكن أن تتم يف الواقع احلي ببنى فكرية وآليات ذهنية، ال يمكن 

أن يكون ميداهنا اخلاص الفكر فقط أو الثقافة عموًما.

خامًسا: سؤال اإلبستيمولوجيا )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث(

الرغم من قولنا إن كتب طرابييش ليست أكثر من نسخ مزيدة ومنقحة ملشكالت اجلابري،  عىل 
السؤال  وهو  طرابييش،  طرف  من  اخلاص  النقدي  السؤال  اكتشاف  أو  انبثاق  عدم  باب  من  فهذا 
القادر عىل أن يشق طريًقا أكثر عمًقا يف الطرح اإلبستيمولوجي لقراءة آليات الرتاث، عوض اجرتار 
مضامينه بالبحث يف اإلشكاليات نفسها. مع ذلك، فنحن نقّدر، من دون أي تبخيس، العمل اجلبار 
الذي انجزه، فسريورة الكتابة عند طرابييش تبني منطق تطورها الداخيل، من املجلد األول إىل املجلد 
اخلامس، عىل أن القراءات األوىل لألعامل الفكرية النقدية غري قادرة عىل تكوين تصور واضح يسمح 
اجلابري  كتاب  حول  التثمني  مقال  يف  معه  حدث  كام  والسلبي،  اإلجيايب  بوجهيه  االنتقاد،  أو  بالنقد 

)تكوين العقل العريب(. 

ألن النقد معرفة، بكل وضوح وكام قلنا سابًقا، فام قدمه طرابييش من صفحات رائعة يف البحث 
حب  يف  ذاتية  رغبة  بسبب  يكن  مل  وموسوعية،  ثرية  نقدية  جملدات  صورة  يف  والتنقيب،  واحلفر 
الظهور، بل لرضورة نقدية معرفية باألساس، وهي كامنة يف منطق سريورة الفكر، وهو يؤزم نفسه يف 
الوقت الذي يؤزم عالقته بإشكاليات اجلابري، بوصفها حتدًيا أيقظ فعل التمرد داخله، وهو يبحث 
إن سؤال  القول  يمكن  لذلك،  املزعوم«.  »األب  بالتحرر من سطوة  يسمح  نقدي  موقع  لنفسه عن 
اإلبستيمولوجيا الذي رافقه، بتطور يف دالالته ووظائفه النقدية، بصورة أو بأخرى منذ كتابه )مذبحة 
الرتاث(، هو يف األساس منهج خارق صفيح احلواجز األيديولوجية، وعىل الرغم من أن ميزة احلفر 
اإلبستيمولوجي تكمن حتديًدا يف قدرته عىل الوصول إىل اجلذور املشرتكة أو البنية التحتية األساسية 

للواجهات األيديولوجية والبنى الفوقية املتنوعة أو حتى املتناقضة«)47(.

عن  النسبي  االستقالل  من  بنوع  لطرابييش  سمح  الذي  النقدي  املوقع  بمنزلة  السؤال  هذا  كان 
مشكالت اجلابري، إذا استثنينا عودته إىل )نقد نقد العقل العريب( يف اجلزء املتعلق بمناقشة نصية ابن 
حزم، وهذا ما جسده إىل حد ما كتابه )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث(. املقاربة اإلبستيمولوجية 
املتضافرة مع النقد التارخيي واملسنودة بالكثري من املفاهيم النفسية يف التفكيك النقدي ملدونة احلديث 

)7)(  طرابييش، مذبحة الرتاث، ص 7).
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العقول  عطل  ما  وهو  الناس،  حلياة  قداسية  قهرية  بصورة  املتلبس  الرتاث  هذا  أي  السني،  والفقه 
سمحت  التي  هي  اإلبستيمولوجية  املقاربة  فتلك  التفكري،  لعملية  اإلرادي  املنع  درجة  إىل  وصلبها 
الذين سّيجوا خطاهبم  الدين  والصحابة وعلامء  الرسول  والقداسة عام هو برشي يف  األسطرة  بنزع 
بصورة إهلية مقدسة ال تسمح بالشك والسؤال والنقد، بقدر ما يفرض القبول القهري بكل مضامينه. 
الدوافع يف  الكشف عن  اهلامش واملنيس واملسكوت عنه، مع  البحث عن  هلذا، عمل طرابييش عىل 
التأويل ورشوط نظام اخلطاب التي جعلت الشافعي يف رسالته يرفع السنة إىل مقام الوحي واالنتصار 
ألحاديث اآلحاد، مع القول باحتواء الكتاب النوازل كلها. األمر الذي سهل عملية ضمور فاعلية 
العقل وانحسارها مع التقدم التارخيي: »الشافعي قد وضع تاريخ هذا العقل وراءه، ال أمامه، وأسقط 

عنه صفة التارخيية ليحيطه هبالة املقدس الذي حيكم التاريخ وال حيكمه التاريخ«)48(. 

الكتاب، فصاًل فصاًل، وال اإلكثار من االستشهاد بنصوص من  لتقديم مضامني  نحن لن نسعى 
كتاب طرابييش؛ ألننا نفرتض أننا نخاطب قارًئا كتبه، بقدر ما هيمنا اإلشارة إىل أمهية القراءة النقدية 
الداخلية للخطاب املؤسس ملدونة احلديث يف صورة إسالم حديث ينسخ إسالم القرآن، وهو حييط 
نفسه بسياج إهلي خوله االنتصار، تياًرا دينًيا سياسًيا، ليس فقط عىل باقي التيارات الفكرية الدينية، بل 
بصورة أساسية االنتصار عىل العقل بآليات منع التفكري العقيل والنقدي خاصة. ما يلفت االنتباه يف هذا 
الكتاب هو قدرته النقدية عىل توجيه عملية إنتاج السؤال النقدي بام حيقق أهداًفا مرتابطة ومتفمصلة 
واملنهجية  اإلبستيمولوجية  املقاربة  حضور  بمعنى  الكتابة،  اسرتاتيجية  مستوى  يف  تفاعلية،  بصورة 
الداخلية  وآلياته  املرجعية  أطره  تعرية  خالل  من  السني،  العقل  نصية  تفكيك  يف  التارخيية  النقدية 

والكشف عن تارخييته وبرشيته ورشوط تكونه، خطاًبا »للحقيقة املنزلة واملقدسة« متعالًيا مطلًقا. 

التاريخ البرشي، اليشء  النقدية وجدل  النقد انتصار للمعرفة العلمية والعقل والعقالنية  يف هذا 
الذي يسمح بتحرر الدنيوي من سطوة الديني السيايس املتمثل يف إسالم احلديث، والعودة إىل الدنيوي 
للفعل  القرآن، بمعنى أن حتقق هذه األهداف ما يف منزلة أرضية علامنية  بإسالم  املتمثل  والروحاين 
البرشي والتاريخ اإلنساين. هذا ما قصدناه يف إشارتنا السابقة لكيفية الكتابة النقدية عند طرابييش، 
واألهداف  النقدية  واألدوات  الوسائل  جدل  بني  وإبستيمولوجًيا،  ونقدًيا  تارخيًيا  تكثيًفا  هناك  كأن 
املرسومة من أجل هنضة جديدة أو نشأة مستأنفة. يف هذا السياق ووفق هذا األفق النقدي، ينبغي فهم 
التسييج  النقدي عىل مفهوم املعجزة وبرشية الرسول، مع إسقاط أهليته الترشيعية، وتعرية  اشتغاله 
اإلهلي ملدونة احلديث املفتعلة يف ضخامتها، إىل درجة إلغائها العقل، حيث كانت تضيق دائرة العقل 
مع التقدم التارخيي، من الشافعي يف ميله الوسوايس القهري، وابن حزم الذي يعاين رهاب القياس 

وابن قتيبة يف رهاب االختالف.

)8)( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث )بريوت: دار الساقي، 2010(، ص 272.
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التناقضات واملغالطات  التعرية يف املقاربة، بام هي قراءة داخلية، كشفت عن كم هائل من  هذه 
وطرًقا يف أالعيب التخريج املامرس يف إنتاج قداسة احلديث، كام عملت آلية النقد الداخيل عىل تفجري 
مراجعة  إىل  مما سيدفعه  بصورة خاصة،  السني  قناعة  املسلم ومسلامته عموًما، ويف  العقل  بدهيات 
جذرية للرتاث، بام هي إنتاج برشي يف أطره ومضامينه وآلياته. بناًء عىل هذه املامرسة النقدية أسس 
قداسة  من  بعيًدا  النصوص،  مع  تعامله  يف  عقله  واستعامل  البرشي  تارخيه  عيش  يف  اإلنسان  حلرية 
اإلسناد وقريًبا من لغة منطق العقل. اليشء الذي سمح بالتشكيك يف عدد من املرويات، بل أسقط 
قناع اليقني املتلبس وجه القداسة، فظهرت جثة احلديث الضخمة عاريًة من أسطورة قداستها وجمرد 
اإلبستيمولوجي،  النقد  والنفيس واإلبستيمولوجي. يف هذا  التارخيي  النقد  مرآة  أمام  إنتاج برشي، 
تتحقق معركة الذات ضد الذات وهي تكشف عن رس أفول العقل وكيفية متركز التخلف واالنحطاط 
وانتشارمها، كام أهنا تكشف عن الرش اجلذري القابع يف األعامق، بلغة التعايل والقداسة وتصوراهتام 
يف  القرآن  إسالم  عن  كلًيا  والبعيد  مأزومة،  تارخيية  حلظة  أية  يف  للرببرية  القابل  وهو  ومعتقداهتام، 
التسامح، من خالل آليات التحكم يف العقل والقلب مًعا، إىل درجة إلغاء إنسانية اإلنسان يف صنع 

تارخيه البرشي.

سادًسا: وجهة نظر )حرقة األسئلة مرة أخرى(

بعد أن قرأت بعض كتب طرابييش: )املثقفون العرب والرتاث(، )مذبحة الرتاث(، )من النهضة إىل 
الردة(، )مصائر الفلسفة بني املسيحية واإلسالم(، وجملدات )نقد نقد العقل( مجيعها، تولد لدي سؤال 
مشاكس لكل هذا الكم اهلائل من الصفحات املوسوعية العلمية املعرفية التي استحقت مرحلة من 
العمر، من حياة املفكر جورج طرابييش، وهو يطارد املشكالت الزائفة للجابري واملغالطات التارخيية 
املفكر  القدحية يف حق  النعوت  بأبشع  والوصم  معانيه،  أبسط  العلمي يف  التوثيق  واملعرفية وهتافت 
اجلابري  نقده  تراوح  السذاجة والرسقة والسطو عىل جهد اآلخرين، كام  مثل   اجلابري،  حممد عابد 
بني نقد اإلحالة ونقد األطروحة، إىل جانب حماولته البحث العميق، رغبًة يف التأسيس املعريف العلمي 
التفكيك الذي ال هيدف إىل اهلدم فقط، بل يسعى أيًضا إلعادة  النقد إىل  النقدية؛ متخطًيا  للمامرسة 

البناء الصحيح والسليم الصائب، وفق تعبريه.

ينخرط طرابييش يف ممارسة نقدية جتعل القارئ غري امللم بالرشوط النظرية واملنهجية لنقد النقد يتساءل 
حول أمهية هذا النقد الرصاطي األقرب إىل التحقيق البولييس، والقريب من لغة اخلط الصحيح يف النبذ 
احلزيب لسحب عضوية االنتامء من قبيلة النقاد العرب، كام لو كان يرفع شعار احلركة التصحيحية، يف 
وجه هذا »النجم الثقايف الذي متت مبايعته أستاًذا للتفكري ال ]عند[ اجليل الصاعد من املثقفني العرب 
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فحسب، بل ]أيًضا عند[ رشحية واسعة من اجليل املخرضم منهم«)49(. من هنا جاءت رضورة مواجهة 
التحريفية يف البحث العلمي اخلاص بالفكر النقدي للرتاث العريب اإلسالمي، أفًقا للنهضة واحلداثة. 

هكذا، تناسلت كتب الرتاث، من )املثقفون العرب والرتاث( إىل خامتة العقد )من إسالم القرآن 
إىل إسالم احلديث(. إن السؤال الذي تكون لدي هو سؤال رفض خطاب احلقيقة، وبتعبري أدق ثقافة 
احلقيقة األقرب إىل خلفيات الفرقة الناجية ومنطقها وآلياهتا، وهي الوصمة الرصاطية ذاهتا يف اإلبقاء 
تورطت  هكذا،  اجلابري.  مدونة  وباخلصوص  املدونات،  باقي  وإحراق  وحيدة  واحدة  مدونة  عىل 
الكتابة النقدية يف لعبة التصفية، ليس باملعنى التفكيكي ضد امليتافيزيقا الساكنة يف نسيج الفكر النقدي 
املتشبه بالفلسفة، ما دمنا ال نملك فلسفة، بل معاودة إنتاجها -امليتافيزيقا- بأسلوب جب أو إحراق ما 
سبق، حيث ينطلق النقد من الفرضية »اإلبستيمولوجية التي جتعل الناقد يزن العمل بمعيار الصواب 
واخلطأ الذي يف حوزته، ومتكنه أن ينتصب قاضًيا يدافع عن احلقيقة، »كل احلقيقة«، وينزل برضباته 
العنيفة عىل كل من سولت له نفسه الزيغ عن الصواب واخلطأ لسبب أو آخر«)50(. صحيح أن النقد 
معرفة، ولكن باملعنى الذي جيعل السؤال النقدي ال يكون، إال حيث يمكن أن ال يكتمل. إنه نقص 
وسلب دائم وال عالقة له باالثبات واحلقيقة، ومن ثمة ختتلف معركة التمرد الفكري والثقايف البناء، 
كام عرفتها كل من الفلسفة الغربية والنظرية النقدية يف سريورة تطورمها، من عرص النهضة مروًرا بقرن 
األنوار، وما جاء بعده من حتوالت وهزات عنيفة يف الفكر والواقع ومراجعات نقدية، وصواًل إىل 
الفرتة املعارصة، ومنطق التصفية وإبادة الرتاكم يف املعرفة واخلربة والتجربة؛ ألن فيه -منطق التصفية- 

إفقار للذات واملوضوع، والفكر والواقع وسلب السلب. 

هكذا هو النقد، رغبة جنونية يف تأسيس وجوده املستحيل، حيث السؤال ينفتح عىل سؤال آخر يف نوع 
من جدلية االستيعاب والتجاوز بمنطق األزمة والرصاع الذي يولد األسئلة املنتجة للفكر، حيث ال يشء 
يكتمل يف ثرائه وغناه، إال كلام ازداد فقًرا ونقصاًنا، فالسؤال النقدي حيقق حضوره، حيث يصعب وجوده 
فكًرا جاهًزا، بمعنى أنه يف رصاع مستمر مع السائد والناجز. هذا ما جعلنا نرى قصوًرا وضموًرا -عىل 
الرغم من ضخامة جثة جملداته- يف األسئلة النقدية لطرابييش، حول نقد اخلطاب املعصوب ويف )نقد نقد 
العقل العريب(، وهي التي اختزهلا يف تصحيح الزائف واملحرف واملشوه، ويف الدفاع عن احلقيقة أو تشغيل 
الوجه اآلخر جلدول احلضور والغياب الذي استعمله اجلابري يف قراءة العقل العريب يف تكوينه وبنيته: 
»وما دمنا من جهتنا بصدد مرشوع لنقد النقد، فليس أمامنا مناص من أن نضع بدورنا جدواًل للحضور 

والغياب، ولكن بعد أن نعكسه ]...[ إننا سنحرض ما يغيبه اجلابري وسنغيب ما حيرضه«)51(.

)9)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 11.

)0)(  بنعبد العايل، حوار مع الفكر الفرنيس )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2008(، ص-)10 106.

)1)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 7).
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نحن ال هندف إطالًقا إىل التقليل من قيمة املجهود النقدي الذي قام به الرجل، وهو يقدم درًسا يف 
البحث املعريف والعلمي، ويف التأسيس ملقاربة نقد النقد يف الفكر النقدي العريب املعارص، وهي املقاربة 
التي تستلزم أسًسا فلسفية ومعرفية وأدوات مفهومية وآليات منهجية. يف سياق هذه املقاربة، نفهم 
نقده الصارم ملسألة التوثيق العلمي يف التعامل مع املصادر واملراجع، سواء يف تكوين اإلحالة أو بناء 
األطروحة أو يف ما يتعلق برضورة املعرفة يف النقد، وباطالع واسع وشامل وعميق حني يتعلق األمر 

بنقد النقد)52(.

األب  يتحرر طرابييش من سطوة  أن  املوسوعي،  النقدي  العمل  نتتبع هذا  نأمل، ونحن  كنا  لقد 
الذي هو الرتاث وقهره، من خالل االشتغال النقدي عىل اجتهادات اجلابري، بام يسمح بالتمرد البناء 
يف اكتشاف السؤال النقدي القادر عىل أن يكون براديغام جديًدا، يف حماولة اإلجابة عن األسئلة التي 
العودة إىل إسالم  النشأة املستأنفة يف  التارخيية، بداًل من أن يرى  تتطلبها املرحلة احلضارية واللحظة 
القرآن، وهي مرحلة ماضوية، كيف ما كان مستوى خطاهبا العقيل، فهي بحكم التاريخ وتطوراته تعد 
مرحلة ما قبل »العقل« الذي تأسس يف احلضارة العربية اإلسالمية، كام أهنا ما دون طموح اخلطاب 
علامنية وجذورها سلفية، حيث ال  أجنحتها  تكون  أن  يمكن  واملعارص؛ ألنه ال  احلديث  النهضوي 
يسقيم التفكري بكل املنهجيات احلديثة يف العمل عىل إنتاج مفهوم أيديولوجي بامتياز، وهو »العلامنية 

السلفية«. 

يف هذا التمييز بني إسالم التاريخ وإسالم الرسالة نوع من التقسيم والتشطري يف قراءة أرادت لنفسها 
الرتاث.  نقدًيا مذبحة  تتخطى  املعصوب، كام  تتجاوز اخلطاب  للرتاث  إبستيمولوجية  نقدية  تكون  أن 
»ينبه دريدا إىل خماطر النقد، وذلك أن من شأن العديد من ]صور[ النقد أن تبقى أسرية ما تنتقده، فتشكل 
بذلك عنرًصا يف لعبة إطار يتجاوزها التجاوز«)53(. الكثري من نصوص اخلطاب العريب املعارص، الذي 
نقده  ففي  إنتاجه،  أعاد  والتارخيي واإلبستيمولوجي،  واملعريف  النفيس  النقد  مدده طرابييش عىل رسير 
الشديد للجابري وحممد عامرة واألرسوزي، حول مسألة »اآلخر« الداخيل الذي هو جزء من الذات 
والرشيك يف بناء احلضارية العربية اإلسالمية، حيث محله هؤالء مسؤولية الفساد والتخلف واالنحطاط، 
ومتت تسمية ساكنة البلدان املفتوحة بأسامء قدحية: األعاجم واجلراثيم والسموم، كام يؤثر األرسوزي 

أن يقول، أو اهلرمسيني والباطنيني، كام كتب اجلابري. هكذا، حتملوا هتمة أفول العقل واحلضارة.

 »ال يتهيب األرسوزي ]...[ تسمية بعض كبار هؤالء املستعربني ممن أفسدوا لسان العريب، من 
االنحطاط  مأزق  للعرب من خمرج من  يرى  فإنه ال  والغزايل،  وابن سينا  والفارايب  املقفع  ابن  أمثال 

)2)(  حميد لحمداين، سحر املوضوع: عن النقد املوضوعايت يف الرواية والشعر، ط2 )فاس: أنفو برنت، )201(، ص 10.

)))(  محمد الشيخ، »يف حدود النقد الفلسفي«، املستقبل العريب، العدد 0)) ))201(، ص 88.
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واالنحالل واالنحراف، إال العودة عن كل الرتاث الذي خلفه هؤالء »الدخالء«، والتطهر من كل 
السموم التي أفرزوها والتي أمست يف منزلة »ظِلف« أو »ُقرمة« ميتة متنع تدفق النسغ احلي يف اجلسم 
العريب«)54(. لذلك، يدعو إىل العودة إىل اجلاهلية: »نحن إذ نعود إىل عهدنا اجلاهيل، نلتقي مع احلضارة 
احلديثة، مع نظام قيمها ومع أمانيها«)55(. بمنطق التفكري التربيري نفسه، يف البحث عن مشجب ومهي 
خارج الذات تعلق عليه عذابات اجلرح النرجيس الذي ولدته صدمة احلداثة ورضة حزيران، نجد 
جلب  ما  أن  العكس  عىل  يرى  بل  االستعراب،  يعادي  ال  عامرة-  -حممد  احلضارية  العروبة  »داعية 
لوثة االنحطاط هو االمتناع عنه، أي إرصار السالالت العرقية والقومية األخرى، الفارسية والرتكية 
لساًنا  التعريب  ورفضها  عجمة  حالة  يف  بقائها  عىل  ثان،  طور  يف  والعثامنية  واململوكية  أول  طور  يف 
تعيني  يف  كلًيا  تفارًقا  يستتبع  الداء،  تشخيص  يف  اجلزئي،  االختالف  هذا  ولكن  دينًا.  وحتى  وفكًرا 
الذي  العربية« وحتى [ضدها]، ال يطالب مؤلف )العرب والتحدي(،  فبداًل من »اجلاهلية  الدواء، 
ال جتمع بينه وبني مؤلف نظرة جديدة إىل الرتاث سوى صلة الناسخ باملنسوخ، إال ببعث )اإلسالم 

العريب(«)56(.

يف  العميق  واحلفر  والنقد  والتفكيك  التنقيب  يف  بذله  الذي  الكبري  اجلهد  بعد  بطرابييش،  وإذا 
الكثري من املصادر واملراجع واملظان الفقهية والتارخيية واملنهجية، يرى احلل أو ما يسميه بـ »الثورة 
الكوبرنيكية« يف بعث »إسالم القرآن«: »من هذا املنظور املحدد، فإن االنقالب الكوبرنيكي املنشود يف 
الثقافة العربية اإلسالمية يمكن أن يأخذ -ضمن مجلة أشكال أخرى- شكل عودة إىل اإلسالم القرآين 
]من[ دون ما عداه. واليوم كام باألمس البعيد، فإن القرآنيني اخللص يمكن أن يضطلعوا بدور ريادي 
يف هذا االنقالب«)57(. هكذا يسقط يف معاودة اإلنتاج ملا كان ينتقده، حيث خيلص يف الفصل اخلامس 
املعنون بـ »حماولة للتفسري« من كتابه )املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم(، فيقول: »العامل الرئييس 
يتمثل بال أدنى شك يف إسالم الفتوحات الذي أحدث حتواًل جذرًيا يف طبيعة اإلسالم األول، وحتديًدا 
منه املكي ]...[ إن تلك الشعوب هي التي فرضت بنيتها الدينية القديمة عىل الدين اجلديد، وليس 

اإلسالم هو الذي فرض عليها بنيته األوىل القابلة للوصف بأهنا رسالية«)58(. 

هكذا، حيملهم هو أيًضا مسؤولية سبات العقل وخرافات استنامة العقل ومنع التفكري كلها، من 
خالل تراث املعجزات يف نوع من التمييز االستعالئي بني أهل الفتح وساكنة البلدان املفتوحة، بل 

)))(  طرابييش، مذبحة الرتاث، ص -)2 )2.

)))(  طرابييش، مذبحة الرتاث، ص )2.

)6)(  طرابييش، مذبحة الرتاث، ص 0) – 1).

)7)(  طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم )بريوت: دار الساقي، 2008(، ص )18.

)8)(  طرابييش، املعجزة، ص -)16 166.
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تم التأسيس إبستمولوجًيا ونقدًيا تارخيًيا لرشعية القول إن األعاجم أو املوايل أو أهل البلدان املفتوحة 
أو ما شابه ذلك من األسامء الشنيعة والقدحية املختلفة يف حتقيق هدف واحد، وهو أفول العقل وسقوط 
احلضارة ونسخ إسالم الرسالة. هنا، ال بد أن نفكر مع طرابييش ضد طرابييش، حني حيلل ويعمق بحثه 
العقل«:  بـ »التوظيف املركزي اإلثني لنظرية  املعنون  الفصل  ونقده اجلابري، وبخاصة عندما يقول يف 
»إذا كانت تلك املركزية اإلثنية املطورة إىل مركزية أنوية، قد أباحت للجابري/ لطرابييش، يف سياق مغاير 
تعامل  الفكر؛ ألنه  تاريخ  بأنه مارس »إمربيالية« عىل  يتهم هيجل  أن  إدانة االسترشاق،  متاًما هو سياق 
التي يامرسها اجلابري/ طرابييش عىل فكر/  الغريب للعامل كله«، فامذا نقول عن »اإلمربيالية«  الفكر  مع 
ديانات احلضارات األخرى، عندما ال يكتفي باستبطان نظرية هيجل واستنساخها بحرفيتها، بل يشتط يف 
تطبيقها، من خالل غلوه يف أحكامه السلبية عن احلياة العقلية/ الدينية لشعوب احلضارات األخرى«)59(.

بعد سنوات من العمر يف البحث العلمي والفكر النقدي وبعد مئات ومئات الصفحات، يصل 
طرابييش يف نقده الداخيل إىل اآلليات الداخلية، وهي يف »إسالم احلديث« واملسؤولة عن إقالة العقل 
يف احلضارة العربية اإلسالمية، ال كام حددها اجلابري يف العوامل اخلارجية الغنوصية واهلرمسية. إننا 
إزاء الوجه والقفا ال أقل وال أكثر، ولقد ابتلع طرابييش طعم وهم املشكالت التي طرحها اآلخرون، 
وصار يكرر ما قاله ضحاياه بقناع آخر، حيث ال فرق بني ما يقوله األرسوزي وحممد عامرة واجلابري 
وما يكرره طرابييش، فلنقدم بعض نصوصه، عىل سبيل املثال ال احلرص، لندلل عىل ما نقوله يف حقه، 
ففي نقده اجلابري قال: »الواقع أن اجلابري ال يكتفي بأن »جيغرف )من اجلغرافيا(« اإلبستيمولوجيا، 
بل »يقومنها )من القومية(« أيًضا. عىل هذا النحو، يصطنع أساًسا جغرافًيا وقومًيا مًعا، لتوزيعه الثالثي 
ألنظمة املعرفة: »نظام لغوي عريب األصل، ونظام معريف غنويص فاريس األصل، ونظام عقالين يوناين 
األصل«)60(، بينام هو يوزع اإلسالم بني األصل والفرع، بني الدين والسحر، بني العقل واملعجزة، بني 

القرآن واحلديث، بني احلضارة واالنحطاط:

االنقاليب يف  التحول  نفهم  أن  نستطيع  الفتوحات  لبلدان  السكانية  الرتكيبة  منظور هذه  من  »إنام 
اإلسالم، من الهوت الرسالة إىل الهوت املعجزة، مع كل ما ترتب عىل هذا من حتول، من تشغيل 
نسبي للعقل بصدد »املعجزة العقلية« التي جسدها القرآن إىل شلل مطلق للعقل يف قبالة املعجزات 
احلسية التي ستنسب إىل الرسول باملئات، بل باآلالف«)61(. يف هامش هذه الصفحة نفسها يوضح أكثر 
كالمه بالقول: »ما دمنا نتحدث عن الرتكيبة السكانية للبلدان املفتوحة وبنيتها الذهنية، ال بد أن نذكر 
أنه باإلضافة إىل املأثور النبوي التوحيدي كانت هناك أيضا مأثورات سحرية جلبتها معها العنارص 

)9)(  طرابييش، نظرية العقل، ص )).

)60(  جورج طرابييش، العقل املستقيل يف اإلسالم )بريوت: دار الساقي، )200(، ص -11 12.

)61(  طرابييش، املعجزة، ص 172.
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السكانية التي مل يكن التوحيد النبوي من تقاليدها الدينية، مثل الدياملة والسالجقة، فضاًل عن الرقيق 
واإلماء الذين جلبوا باملاليني وكانت ديانتهم األصلية سحرية أكثر منها نبوية. وال شك ]يف[ أن هذه 
البنية العقلية السحرية كان هلا أثر كبري يف الطابع السحري الذي جتلببت به كثرة من املعجزات املنسوبة 
جملده  يف  العقلية  بمفهوم  اخلاص  الفصل  القارئ  يتذكر  هنا،  واألئمة«)62(.  الرسول  إىل  اإلسالم  يف 

األول، حيث انتقد بعمق معريف »زالت اجلابري وسطحيته«. 

أخرًيا، نشري إىل عدم قبول طرابييش من اجلابري حتامله عىل الشيعة وحتميلهم كل آفات الالعقل 
فرضية  تكريس  يشبه  ما  يف  كاماًل  باستنساخه  املزعوم«،  »األب  هذا  عىل  يتمرد  وهو  واالنحطاط، 
اجلمود والتخلف: قتل اآلباء لألبناء بداًل من قتل األبناء لآلباء. »اإلسالم الشيعي تكون وتبلور ديانًة 
مضطهدة ]...[ ويف مواجهة هذا الواقع االضطهادي والرزوح حتت وطأة الشعور باختالل دائم وغري 
قابل للتعديل يف ميزان القوى، ما كان ملنطق آخر أن يصمد غري منطق املعجزة، فاملعجزة هي سالح من 
ال سالح له. ولئن مل يطور اإلسالم السني -إال يف ما ندر- معجزات إضافية عىل املعجزات النبوية، 
الواقع الذي كانه واقعه، وهذا عىل العكس من  فألنه مل يكن يف حاجة إىل إنجاز قفزة سحرية فوق 
أن تقلب ميزان  التي من شأهنا  املعجزة  أن يستمر لوال رهانه عىل  له  الذي ما كان  الشيعي  اإلسالم 
القوى ]...[ وبقدر ما أن املعجزة هي خرق لقوانني العقل والواقع، وبقدر ما أن العقالنية هي قدرة 
عىل التكيف مع الواقع، فقد كان يف مستطاع اإلسالم السني املتوافق مع واقعه، ]أكثريًة[ غالبة، أن 
جييز لنفسه، حتى وهو يامرس منطق املعجزة، التقيد بدرجة من العقالنية ال يستطيع أن يقيد هبا نفسه 

اإلسالم الشيعي غري املتوافق مع واقعه، ]أقليًة[ مغلوبة«)63(.

مل نقدم هذا االستشهاد الطويل إال لعمق تعبريه الرصيح عام نبه إليه دريدا من سقوط الناقد يف تكرار 
لإلسالم  )املعجزة(  كتاب  يف  واحلضارة  العقل  أفول  مسؤولية  حيمل  حني  املفارقات  وتزداد  املنقود، 
السني، وبالتدقيق  القرآن إىل إسالم احلديث( حيملها لإلسالم  الشيعي، ويف كتابه األخري )من إسالم 
األعاجم أو »اآلخر اإلثني«: »من هذا املنظور حرًصا، ليس جزاًفا أن توقفنا عند توصيف ابن سعد يف 
)الطبقات( هلشيم بن بشري بأنه كان موىل لبني سليم، فالغالبية الساحقة من رواة السنة ومدوين السنة 
البخاري ومسلم ]...[  البلدان املفتوحة، بدًءا بمصنفي الصحيحني،  كانوا من املوايل، أي من أعاجم 
فاإلسالم الذي محل إىل أعاجم البلدان املفتوحة، ويف مقدمتهم الفرس، كان إسالم قرآن ال يد هلم فيه 
وما أنزل أصاًل برسمهم. يف املقابل، فإن اإلسالم الذي أعادوا تصديره إىل فاحتهم كان إسالم سنة ]...[ 
هلم اليد الطوىل يف إنتاجه، وهو اإلنتاج الذي استطاعوا أن يؤسسوا أنفسهم من خالل إتقان صناعته«)64(.

)62(  طرابييش، املعجزة، ص 172.

))6(  طرابييش، املعجزة، ص 108.

))6(  طرابييش، من إسالم القرآن، ص -102 )10.
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سابًعا: ماذا بعد؟

السائدة،  االستفسارات  طرابييش  جتاوز  هل  الصعب:  النقدي  السؤال  أمام  أنفسنا  نجد  هكذا، 
واستطاع إنتاج السؤال، كام حيدده موريس بالنشو بالقول »إن ما يميز السؤال أساًسا هو أنه بحث، 
وتقّص  األسس  يف  وحفر  األعامق  حتى  وغوص  استقصاء  إنه  اجلذور.  عن  بحث  دوًما  والبحث 
طرابييش  أن  يشء،  كل  من  الرغم  عىل  نظن،  نحن  وانفتاح«)65(.  حركة  فهو  ذلك  وعىل  األصول، 
أنجز خطوة بحثية جريئة يف التأسيس للتارخيي والنسبي، أرضيًة للسيادة البرشية يف الدولة واملجتمع 
والثقافة، بعيًدا من سطوة املطلق الديني، بوصفه عائًقا ثقافًيا سياسًيا اجتامعًيا تارخيًيا وإبستيمولوجًيا]، 
بامتالك  هلا  يسمح  بام  واإلسالمية،  العربية  للمجتمعات  والسيادي  احلضاري  النهوض  وجه  يف 
املقومات كلها ملجتمعات الدولة احلديثة، وبخاصة يف ما يتعلق بسيادة الشعب والقانون. لذلك، عاد 
إىل اجلذور قصد نزع األسطرة والقداسة عن مدونة احلديث والفقه السني، حماوال التأسيس البرشي 

ملفهوم الترشيع بعيدا عن التسييج االهلي للفقه السيايس.

ليته اشتغل بعمق وطور هذه األطروحة يف كتبه، وبخاصة يف كتابه األخري، وتوسع فيها بام يكفي 
من احلفر والنقد والسؤال، بقصد تقديم حماوالت مقنعة لفهم سطوة املركز الفكري الديني املحافظ 
عىل اهلامش الفكري الفلسفي والديني املتنور، إىل درجة كان فيها املركز عرب التاريخ العريب اإلسالمي 
يبتلع اهلامش، وأيًضا لفهم جدلية االنغالق واالنفتاح. بمعنى نزيف انغالق الدوائر الفقهية الدينية، 
بام يشبه نمو التخلف واالنفتاح النسبي االجتامعي السيايس الذي جيد نفسه حمارًصا ومقيًدا باملطلق 
الترشيع  مفهوم  حترير  بقصد  البحثي،  سؤاله  يف  طرابييش  يميض  أن  نأمل  كنا  لالنغالق.  األعمى 
والسيادة البرشية، بداًل من أن يرى النشأة املستأنفة يف االنتقال من مطلق برشي إىل مرشوع مطلق، أي 

»من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن«.

))6(  بنعبد العايل، ميثولوجيا الواقع )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 1999(، ص 92.
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طرابييش قارًئا للحداثة العربّية

عبد الباسط الغابري

ملّخص

إىل  استناًدا  العربية  احلداثة  مسار  تصحيح  سبل  حول  أساًسا  البحثية  الورقة  هذه  غرض  يعقد 
خمتارات من مدّونة جورج طرابييش. وتكمن أمهّية هذه املقاربة يف إثبات قيمة النقد املؤّسس املقرتن 
والتحّديات  التارخيية  املستجّدات  يستوعب  موّسع  عقالين  خطاب  صياغة  يف  الذات  ونقد  بالبناء 

املطروحة املختلفة.

املناهج(  )تفاعل  بـ  يعرف  بات  ما  ضمن  عدة  مناهج  يوّظف  نقدًيا  حتليلًيا  منهًجا  اعتمدنا  وقد 
بحسب السياقات ومداراهتا احلضارية واملعرفية، مع األخذ باحلسبان خصوصية النصوص املدروسة 

ونوعية التخّصص احلضاري النقدي الذي انطلقنا منه يف طرح مشكلة القراءة واحلداثة.

أساسية.  حماور  ثالثة  إىل  بحثنا  تفريع  إىل  آنًفا  املذكورة  واملنهجية  البحثية  اخليارات  تلك  أفضت 
اهتممنا يف املحور األّول باجلانب النظري والتارخيي للمسألة من خالل البحث يف أوجه عالقة القراءة 
باحلداثة، ثم حرصنا يف املحور الثاين عىل ضبط مستويات القراءة الطرابيشية للتشكيالت األيديولوجية 
لتقييم  الثالث فخّصصناه  أما املحور  ثنائية اخلطاب واملامرسة،  انطالًقا من  املعارصة املختلفة  العربية 

نوعية قراءة طرابييش ملرشوع احلداثة العربية يف مستوى اآلليات واملضامني.

الكلامت املفاتيح: القراءة- احلداثة- الرتاث- العقالنية- العامل العريب اإلسالمي.
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مقّدمة

تكتسب القراءة بصفتها مفهوًما نظرًيا واختياًرا منهجًيا أمهّية بالغة خاّصة عند اقرتاهنا باحلداثة 
القراءة  عالقة  أوجه  لتفصيل  لنا  يّتسع  ال  السياق  كان  وإذا  اإلسالمي.  العريب  التداويل  املجال  يف 
باحلداثة، فإّنه يتعنّي علينا اإلشارة إىل أّن هذه الورقة البحثية تفرتض أّن القراءة سالح ذو حّدين؛ 
بمعنى  ذايت:  نقد  آلية  إىل  تنقلب  أن  يمكن  فإهّنا كذلك  تقييم لآلخرين،  آلية  تشتغل  ما  بقدر  فهي 
ل )بفتح الواو( من منظور  حتّول الفاعل النقدي من مؤّول )بكرس الواو( لنصوص اآلخرين إىل مؤوَّ

آخرين.

إّن كّل عملية قراءة -من ذلك املنطلق- تظّل حمدودة مهام بلغت عّدهتا املنهجية والنظرية من املتانة 
والرسوخ، لذلك يسوغ مساءلتها ونقدها بإبراز أبعادها وحدودها. يستند ذلك املوقف من القراءة إىل 
افرتاض وجود تراكم معريف يف منجزات املفّكرين العرب يف ما خيّص تصّوراهتم للحداثة، وما يّتصل 
هبا من حديث عن التحديث والتغريب واملعارصة والتاريخ والعوملة، عىل الرغم من تباين مرشوعاهتم 

الفكرية ومشارهبم األيديولوجية.

ومّلا كان جورج طرابييش مفّكًرا المًعا يف الثقافة العربية اإلسالمية املعارصة والراهنة، فإّن افرتاضنا 
املرحلة  طوال  اإلسالمي  العريب  الفكر  مستجّدات  عىل  دقيًقا  اّطالًعا  املّطلعني  من  كونه  يف  مرشوٌع 

التارخيية التي عارصها.

تيش الفرضيات املذكورة آنًفا بالسؤال املحوري الذي نسعى إىل معاجلته معاجلة مشكلة. هيّم ذلك 
السؤال مدى قدرة القراءة الطرابيشية عىل اإلسهام الفعيل يف صياغة حداثة عربية حقيقية. وتتفّرع عنه 
أسئلة فرعّية هتّم نوعية اآلليات التي اعتمدها يف قراءته، فكشفت له عوائق مرشوع احلداثة الفكرية 

العربية واسترشاف مستقبلها.

املشكل  تناول  يف  التدّرج  سيتّم  بمقتضاها  التي  البحثية  الورقة  هذه  حماور  حتديد  أّن  يف  شّك  ال 
املطروح يرتبط بعاملني متقاطعني: يتعّلق العامل األّول باملوضوع املطروح الذي أكّدنا اهتاممه بقراءة 
تدقيًقا  البحثية  بمدّونة طرابييش  كليًّا  ارهتاًنا  الثاين فهو مرهتن  العامل  أّما  العربية.  للحداثة  طرابييش 
بحكم  احلضارية،  النقدية  الدراسات  جمال  إىل  تنتمي  أهّنا  بام  البحثية،  الورقة  هلذه  العلمّية  للهوّية 
ختّصص صاحبها يف هذا املجال العلمي.  ولذا فإّننا سننطلق يف معاجلة تصّورات طرابييش وأفكاره 
بكامل  الشاملة  اإلحاطة  الستحالة  املطروح  املشكل  نوعية  مع  مّتسًقا  حتديًدا  حمّددة  نصوص  من 
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مدّونته البحثية الضخمة)1(.  يعني االنطالق من مدّونة نصّية حمّددة اعتامد منهج حتلييل نقدي يف تدّبر 
نصوص طرابييش، واالستفادة من تفاعل املناهج لتفكيك أحجبتها، وتأويل املواقف املختلفة املعلنة 
واملسكوت عنها بإبداء الرأي وإعادة صياغة األفكار كّلام كان ذلك مفيًدا يف خلق جدل حقيقي ينشد 

البحث عن نتائج أفضل.

سنحاول التدّرج يف طرح مشكلة ورقتنا البحثية باالنطالق من العام إىل اخلاص فاألخّص أو من 
النظري إىل نصوص نموذجية تشّكل عّينات من تفكري طرابييش يف مسألة احلداثة. ولذا ترتكز ورقتنا 

عىل ثالثة حماور أساسية:

هيّم املحور األّول قيمة القراءة يف تقييم احلداثة بصفتها منجًزا فكرًيا ومفهوًما فلسفًيا، وهو مبحث 
نظري ينّزل املشكلة يف سياقها املعريف بكّل ما حتمله كلمة املعرفة من أبعاد نظرية ومنهجية وتارخيية. 
انطالًقا  ومستوياهتا  العربية  للحداثة  طرابييش  قراءة  بنوعّية  يّتصل  نقدي  فتحلييل  الثاين  املحور  أّما 
اجليل  خطاب  من  بداية  املختلفة  املعارصة  العربية  األيديولوجية  التشكيالت  خطاب  )تفكيك(  من 
الثاين للنهضة العربية )قاسم أمني وطه حسني( واليساريني سواء أكانوا قوميني )زكي األرسوزي( أم 
ماركسيني )ياسني احلافظ(، ووصواًل إىل من يوصفون بالعقالنيني العرب )عبد الرمحن بدوي وحممد 
أركون وحسن حنفي(. بينام فرض علينا نظام التحليل ومنطقه ختصيص املحور الثالث لتقييم حدود 

قراءة طرابييش للحداثة العربية يف مستوى اآلليات واملضامني.

)1(   تتمثّل مدّونة طرابييش التي سرنكّز عليها يف مؤلّفاته اآلتية: من النهضة إىل الرّدة: متزّقات الثقافة العربية يف عرص العوملة، ط1، )بريوت، دار الساقي، 

النفيس  التحليل  القرآن إىل إسالم الحديث، ط1، )بريوت دار الساقي ورابطة العقالنيني العرب، 2010(، واملثقفون العرب والرتاث  2000(، ومن إسالم 

لعصاب جامعي، ط1، )منشورات رياض الريس، 1991(، واملعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ط1، )بريوت، دار الساقي، 2008(، وهرطقات2 عن العلامنية 

كإشكالية إسالمية-إسالمية، ط1، )بريوت، رابطة العقالنيني العرب ودار الساقي، 2008(.
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أّواًل: أثر القراءة يف تقييم احلداثة بصفتها منجًزا فكرًيا ومفهوًما فلسفًيا

والتدّبر  والتلّقي)2(  واالستجابة  االّطالع  شأن  األخرى  احلقول  من  عدد  عىل  القراءة  فعل  حييل 
بتصّورات  التأّثر  عىل  قائمة  بوصفها  العملية  لتلك  سلبي  وجه  الذهن  إىل  تبادر  ولئن  والتعّقل)3(. 
أمهّية  أثبتت  احلديثة  النقدية  النظريات  ببعض  املعّززة  التارخيية  التجارب  فإّن  ومواقفهم،  اآلخرين 

القراءة فقّدمتها عىل التصّورات السياقية والنسقية))(.

وإذا كان موضوع القراءة ال خيلو من بعض املشكالت املّتصلة بالقراءة يف حّد ذاهتا مثل احلديث 
الناحية  من  فإّنه  املعنى)6(،  وإنتاج  والفهم  التعّلم  عمليات  يف  وأثرها  القراءة)5(  بصعوبات  املتعّلق 
التارخيية ثبت دور القراءة املؤّسس لألطروحات واملواقف واملختلفة. يربز ذلك جّليا سواء عند تأّول 
األدبيات  مراجعة  عند  أم  نبوية  وسنّة  كريم  قرآن  من  اإلسالمية  العربية  للثقافة  املؤّسسة  النصوص 
التي صاغتها أجيال متالحقة من الكّتاب واألدباء واملثقفني يف احلضارة العربية اإلسالمية. ويمكن 
اإلشارة يف هذا الصدد إىل تلك املناظرة الشهرية التي جرت بني الغزايل وابن رشد يف ما خيّص )هتافت 

الفلسفة( و)هتافت التهافت(.

بيد أّنه يتعنّي علينا اإلقرار بأّن عملية القراءة باملعنى الذي وضعناه هلا مل تتبلور مفهوًما نقدًيا مكتماًل 
إالّ يف املجال الثقايف الغريب. يربز ذلك يف عدد األعامل النقدية التي قد تتباين مناهجها إالّ أهّنا تشرتك 
يف اعتامد آلية القراءة. ومّلا كان من الصعب اإلحاطة الشاملة بتلك األعامل كلها، فإّنه يمكننا أن نذكر 
الدروس الشهرية التي ألقاها األركيولوجي الفرنيس ميشال فوكو Foucault خالل ستينيات القرن 
املؤّسسني  الفالسفة  بأهّم  الديكاريت وعالقته  النسق  بقراءة  فيها  واهتّم  التونسية.  باجلامعة  العرشين 

.Heidegger وهايدغر Nietzsche ونيتشه Hegel للحداثة الغربية أمثال هيغل

)2(  وهو ما يُحيل عىل نظريّة التلّقي واالستقبال. وهي نظرية نقدية برزت نهاية ستينيات القرن العرشين يف جامعة كونستانس األملانية عىل أيدي 

األستاذين هانز روبرت ياوس Hans Robert Jauss وفولف غانغ آيزر Wolfgang Iser. راجع: عيل حمودين -املسعود قاسم، إشكاالت نظرية التلّقي: 

املصطلح، املفهوم، اإلجراء، مجلة األثر، عدد )2، )حزيران/ يونيو 2016(، ص 06).

.Downing, John, Lire et raisonner, Toulouse: Privat, 198(-:ميكن مراجعة  )((

))(  راجع إشكاالت نظرية التلّقي: املصطلح، املفهوم، اإلجراء، ص07)-08).

 Staiger, Ralph, L›enseignement de la lecture: problèmes et réflexions,- مراجعة:  ميكن  البيداغوجية  باملقاربة  املعطى  هذا  يتّصل    )((

.Neufchâtel: Delachaux et Niestlé Paris: Presses de l›Unesco , 1976

.Jouve, Vincent, La Lecture, Paris: Hachette, 199(-

 Lecture et création: actes du colloque international, Faculté des- :التونسية الذي نظّمته كلية اآلداب مبنوبة  امللتقى  )6(  ميكن مراجعة 

.Mars 1996, Tunis: Faculté des Lettres de La Manouba, 1997 9-8-Lettres de la Manouba 7
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متتد القراءة إىل عدد من املجاالت األخرى بام فيها احلقول املنتمية إىل املجال املعارص والراهن سواء 
أكان ذلك متعّلًقا بالنواحي السوسيولوجية)7( أم السياسية)8(.

واحليثيات  التصّورات  يستوعب  وإجرائي  نظري  مفهوم  القراءة  أّن  إىل  ذكره  تقّدم  ممّا  نخلص 
الذكر  آنفة  املختلفة  املعطيات  اجرتار  إىل  الصدد  هذا  يف  بحاجة  ولسنا  املختلفة.  والعملية  النظرية 
ومتطيطها بالربهنة عىل صّحة موقفنا، الذي اخّتذنا فيه من القراءة الطرابيشية إشكالية بحث عىل أمل 
الظفر بام يسعف احلداثة العربية الراهنة ويمّكن تصحيَح مسارها بتنوير الفكر العريب. غري أّننا معنيون 
باستكامل احلديث عن احلداثة بصفتها مفهوًما نظرًيا ومنجًزا حضارًيا يمكن رصده وتقييمه، وهو ما 

يعني قابليته للقراءة بالصيغة التي أرشنا إليها سابًقا.

لعّل من عالمات ذلك التمّيز تباين املواقف حوهلا يف ما خيّص حقيقتها: أهي فعاًل من إفرازات 
العرص احلديث والتنوير األورويب أم أّن لكّل حضارة حداثتها اخلاّصة هبا؟

ألنه ال هتّمنا يف هذا البحث اإلجابة بالنفي أو اإلجياب، فإّننا معنيون باإلشارة إىل أهّم األطروحات 
الباحثة يف تلك املسألة بوصفها قراءة ضمنية للحداثة مفهوًما ومرشوًعا.

ملا سامه هيغل  إفراز  أهّنا  بام  أّن احلداثة مرشوع غريب خالص  إىل  السائد  املوقف  يذهب أصحاب 
)األزمنة احلديثة(modern times�temps moderne أو )األزمنة اجلديدة()9(. وقد ورد ذلك 
التمييز بني العامل اجلديد أو العامل احلديث الذي يمّثله العامل املسيحي-اجلرماين والعصور اليونانية-

الرومانية يف أثناء بحثه يف فلسفة التاريخ وتاريخ احلضارة اإلنسانية)10(.

وقد احتكم أصحاب هذا املوقف الذي يشمل فالسفة غربيني مؤّسسني )هيغل، فيرب( والحقني 
الكسمولوجية  املجاالت  تشمل  التي  الثالث(  )الصدمات  بـ  وصفوه  ما  إىل  وعرب  غربيني 

والسيكولوجية والبيولوجية.

 Jacques Dubois; Pascal Durand, Le Symbolique et le social: La reception internationale- :7(  انظر عىل سبيل الذكر أعامل امللتقى التايل(

.de la pensée de Pierre Bourdieu, Bruxelles: Les Editions de l›Université de Liège, 200(

 Braud, Philippe, Le jardin des délices démocratiques: pour une lecture psycho-affective:8(  انظر عىل سبيل الذكر أعامل امللتقى التايل(

.des régimes pluralistes, Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1991

)9(  يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، فاطمة الجيويش )مرتجمة(، ط1، )دمشق، منشورات وزارة الثقافة السورية، )199(، ص12-)1.

)10(  راجع: هيغل، العقل يف التاريخ، مج1، محارضات يف فلسفة التاريخ، عبد الفتاح إمام )مرتجاًم(، ط)، )بريوت، دار التنوير، 2007(، ص7).
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   أّما املوقف الثاين فهو موقف نقدي أساًسا من العقالنية األداتية التي حرصت احلداثة يف دائرة 
الثقافة الغربية، فهي وفق هذا املعطى حماولة لتصحيح احلداثة وجتاوز إخفاقاهتا وآالمها)11( عىل حّد 

 .Taylor تعبري تايلور

ألن النقّاد أدرجوا هذا التصّور ضمن تّيار ما بعد احلداثة، فإّن األمر ال يعنينا بقدر ما هتّمنا اإلشارة 
إىل أبرز املواقف يف ما خيّص املوقف النقدي من احلداثة. يربز تايلور يف هذا املضامر بموقفه التطّوري، 
إذ يتجاوز املركزية الغربية للحداثة إىل اإلقرار بأّن كل الثقافات قد شهدت حداثة ما بطريقتها اخلاّصة. 
وهو ما يعني وجود حداثة متعّددة)12(. ومن املعلوم أّن هذا الرأي الذي عرّب عنه تايلور كان منتظًرا 
ألّنه ينسجم مع تصّوراته لنظرية التعّدد الثقايف)13( التي تعّد تياًرا ثقافًيا بارًزا يف اجلدل الثقايف الراهن.

يتدّعم ذلك املوقف النقدي بام خلص إليه فالسفة مدرسة فرانكفورت النقدية انطالًقا من مقاربتي 
هابرماس Habermas وتلميذه هونيث Honneth. يذهب هابرماس يف مقاربته التواصلية إىل أّن 
التارخيية واخلربات)14(.  التجارب  برتاكم  يتطّور  التارخيي  الوعي  أّن  بام  احلداثة مرشوع غري مكتمل 
أسباب  من  فعّدها  االجتامعية،  البنى  يف  الغربية  احلداثة  تطبيقات  خمّلفات  إىل  تطّرق  فقد  هونث  أّما 
الظلم  استفحال  ينجّر عن ذلك من  قيمة االعرتاف، وما  تغيب عنه  الذي  شيوع »جمتمع االحتقار« 

والعدوان)15(.

   يمكننا القول إّن احلداثة متتاز بأربع خصائص بارزة متمّثلة يف اإليامن باإلنسان واإليامن بالعامل 
الطبيعي واإليامن بالعقل واإليامن بالقوة والروابط اإلنسانية أساسا لبناء املجتمعات)16(. واستناًدا إىل 
النظم  يف  عميقة  حتّوالت  بفعل  نشأت  حضارية  ))ظاهرة  احلداثة  إّن  القول  يمكننا  اخلصائص  تلك 

االقتصادية واالجتامعية والفكرية والعلمية جتّلت آثارها يف احلياة اليومية والعادات(()17(.

)11(   Taylor, Charles, Le malaise de la modernité, Les éditions du Cerf, Paris, 199(, p18.

)12(  تشارلز تايلور، املتخيّالت االجتامعية الحديثة، الحارث النبهان )مرتجاًم(، )بريوت، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، )201(، ص11.

)1((  Taylor, Charles, Multiculturalisme Différence et Démocratie, traduit de l’américain par Denis Armand CANAL, Société 

Nouvelle, 199(, p((. 

))1(  عرّب هابرماس عن هذا الرأي يف محارضته التي تحمل عنوان )الحداثة مرشوع غري مكتمل( التي ألقاها يف أيلول/ سبتمرب 1980 يف أثناء تسلّمه 

لجائزة أدورنو Adorno. راجع: هابرماس، ص )1.

))1(  الزواوي بغورة، االعرتاف من أجل مفهوم جديد للعدل، ط1، )بريوت، دار الطليعة، )201(، ص 199.

)16( قسطنطني زريق، خصائص الحداثة، ضمن الكتاب الجامعي الحداثة، ط1، )الدار البيضاء، دار توبقال، 1996(، ص 12.

                      .Baudrillard, Jean, Modenité, Encyclopédia Universalis, France. S/A, 1992, corpus1(, p((2 :راجع  )17(
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ال جدال يف أّن تعّدد تلك التحّوالت التي تقاطعت معها احلداثة أكسبها أبعاًدا خمتلفة، ممّا يسّوغ 
احلديث عن دالالت خمتلفة هلا شأن املفهوم التقني والعلمي واملفهوم الفكري واملفهوم السيكولوجي 
والذاتية  بالعقالنية  متعّلقة  أثايف  إىل ثالثة  تستند  املفهومات كلها  تلك  أّن  بيد  السيايس)18(.  واملفهوم 

واحلرية)19(.

لئن تضّمن حتليلنا السابق ملفهومي القراءة واحلداثة إشارات إىل أوجه العالقة املفرتضة بينهام، فإّنه 
قمني بنا توضيح تلك العالقة أكثر ما يمكن بربطها بالنموذج الطرابييش الذي نشتغل عليه يف هذه 
الورقة البحثية. ويمكن التأكيد يف هذا الصدد بأّن القراءة شّكلت آلية فّعالة يف تشّكل احلداثة يف مرحلة 
أوىل ثم يف قراءهتا ونقدها يف مرحلة تالية. وال تفوتنا اإلشارة إىل أّن القراءة سواء أكانت مفهوًما أم آلية 

مل تتطّور إالّ بفضل الثورة التي أحدثتها احلداثة يف مستوى طرق القراءة ومناهجها وغري ذلك.

هتّم احلالتان املذكورتان آنًفا املجال التداويل الثقايف الغريب بام أّن اإلمجاع حاصل عىل حداثته الفعلية 
عىل الرغم من النقد املوّجه هلا.

مل تنجز احلداثة الغربية إالّ بعد عقلنة تراثها وتبويبه يف عناوين كربى ختتزل األطوار املختلفة)20(. 
ولئن كانت تلك القراءة العقالنية للرتاث ال ختلو من مطاعن عدة هتّم أساًسا النزعة العقالنية التي 
حتّكمت يف تلك القراءة، ووّجهتها إىل طمس تأثريات املوروث الرشقي )البيزنطي( يف احلضارة الغربية 
واالقتصار عىل املوروث اليهو-مسيحي واليوناين والروماين، فإّن ما هيّمنا يف هذا السياق التشديد عىل 
دور القراءة يف توفري مهاد فكري للنهضة األوروبية. لكن ال شّك أّنه يف ضوء تلك النهضة تطّورت 
العلوم اإلنسانية واالجتامعية.  بام فيها علم الالهوت والفلسفة وبقية  بنفسها،  علوم عدة واستقّلت 
وشاليرماخر   Spinoza سبينوزا  مع  التأويلية  املناهج  أهّم  بأّن  املضامر  هذا  يف  نذّكر  أن  ويمكن 

Schleiermacher وغدامري Gadamer قد برزت يف ذلك املنعرج احلضاري احلاسم.

ال  جاّدا  بحًثا  الورقة  هذه  يف  املطروحة  مشكلتنا  واحلداثة  القراءة  بني  اجلدلية  العالقة  هذه  جتعل 
يكتفي بتحليل نظام األفكار الناظم بني مفهومني نظريني قد يلتقيان حينًا ويفرتقان يف أحيان أخرى، 

وإّنام يتجاوز ذلك إىل تقييم مرشوع مفّكر له إسهامات نوعية يف الثقافة العربية.

 Barbier, Maurice, La modernité politique, Paris: Presses universitaires de France, - :18(  املصدر نفسه، الصفحة نفسها. وانظر كذلك(

.2000

)19(  عبد السالم بوزبرة، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة، ط1، )بريوت، جداول للنرش والتوزيع، 2011(، ص 6). ومن الرضوري اإلشارة إىل أنّنا اعتمدنا 

مقالنا: حدود متثّل احلداثة بالعاملني العريب واإلسالمي يف فكر طه عبد الرمحن، جمّلة جامعة القدس املفتوحة، )عدد 39، ترشين األّول/ أكتوبر 2016(، ج1، ص 75- 150.

)20(  راجع: محمد عابد الجابري، نحن والرتاث، ط)، )بريوت، املركز الثقايف العريب، )198(، ص 0)-1).
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سنحاول يف املراحل اآلتية من هذه الورقة البحثية النظر يف كيفية قراءة طرابييش مرشوع احلداثة 
العربية ومضامينه، سواء يف ما يّتصل بالنخبة العربية التي متّثلت احلداثة أم تطبيقات احلداثة العربية يف 

املجاالت احلضارية املختلفة.

ثانًيا: نوعية قراءة طرابييش للحداثة العربية ومستوياهتا

يمكن البحث يف القراءة الطرابيشية انطالًقا من أهّم اآلليات املعتمدة والعوامل التي عّطلت مسرية 
احلداثة العربية ومستويات قراءة اخلطاب العريب املعارص وآفاق مرشوع احلداثة العربية عىل األمدين 

القريب والبعيد.

1. آليات القراءة الطرابيشية للحداثة العربية

بوساطتها  يتّم  أّنه  بام  واحلضارية  والنّصية  الطبيعية  الظواهر  فهم  مفاتيح  أّول  اآلليات  تشّكل 
النفاذ إىل لّب تلك الظواهر وتفسريها. ولئن كان من العسري استقصاء خمتلف تلك اآلليات املوّظفة 
انتهاج  املأمول  التحديد  ذلك  مقتضيات  من  ولعّل  أمّهها.  حتديد  الرضوري  من  فإّنه  ما،  خطاب  يف 

خطوتني أساسيتني.

أّما اخلطوة  ما،  آليات خطاب  إليها  تنتمي  التي  املجاالت  أهّم  باإلشارة إىل  تتعّلق اخلطوة األوىل 
الثانية فتّتصل بوجوب ترتيب تلك اآلليات بالنظر إىل ثنائية املعريف واأليديولوجي، إذ ال جدال يف أّن 
كّل فكر يصطبغ هبذه الثنائية إىل حّد يمكن فيه عّدها من )املتالزمات( عىل الرغم مما قد يبدو يف هذا 

احلكم من مبالغة)21(.

يمكن ضمن ذلك اإلطار املنهجي املذكور آنًفا الزعم بتعّدد جماالت اآلليات الطرابيشية يف قراءة 
مرشوع احلداثة العربية. هيّم ذلك التعّدد احلقول املعرفية أساًسا. ويسوغ لنا يف هذا السياق اإلشارة 

إىل املجاالت اآلتية:

.Bachelard وباشالر Lalande العلم العقالين ممّثال يف عدد من األعالم أبرزهم الالند •

)21(  مرّد تلك املبالغة أّن األيديولوجيا القامئة عىل برامج رضورية لتكريس القيم اإلنسانية الكربى شأن الدميقراطية والتعّددية، وبهذا املعنى فاأليديولوجيا 

الدريني  املعرفة، محمد  مقّدمة يف سوسيولوجيا  واليوتوبيا  األيديولوجيا  راجع:  مانهايم.  كارل  بتعبري  املعرفة(  الربامجية صورة من صور )سوسيولوجيا 

)مرتجاًم(، ط1، )الكويت، رشكة الكتاب، 1980(.
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.Mendel وماندل Jung ويونغ Freud علم التحليل النفيس ممّثاًل يف فرويد •

باحلفر  مزّودة   Strauss وسرتاوس   Derrida دريدا  يف  ضمنًيا  ممّثلة  والبنيوية  التفكيكية   •
األركيولوجي للنصوص باالستئناس باملقاربة الفوكوية.

• فلسفة التاريخ اهليغلية واملاركسية.

وآلية  التأسيس  وإعادة  التأسيس  وآلية  التفكيك  آلية  العقالنية  اآلليات  أهّم  من  نذكر  أن  يمكن 
التكامل املعريف وآلية التنسيق االستنتاجي وآلية الرتتيب وإعادة الرتتيب وآلية إسناد القيم لألنساق 

املعرفية.

ومّلا كانت تلك اآلليات العقالنية متداخلة يف ما بينها يف املدّونة الطرابيشية، فإّنه قمني بنا تناوهلا 
تناواًل إمجالًيا تأليفًيا ال يستبعد اإلشارة إىل أمّهها كّلام كان ذلك رضورًيا.

تندرج تلك اآلليات املختلفة ضمن باب تأويل التاريخ العريب. ونحن نستعمل التاريخ ليس 
هو  بام  وإّنام  )علاًم(،  أو  )فنًّا(  بصفته  أو  وولت  مضت  أحداث  عىل  يقرصه  الذي  املبارش  بمعناه 
فعالية حضارية متمّددة يف املايض واحلارض واملستقبل)22(. جيعل هذا املعنى التاريخ مرادًفا للمنجز 
الكونية.  واحلضارة  اإلنساين  املشرتك  ضمن  أم  وحضارته  ما  جمتمع  ثقافة  ضمن  سواء  اإلنساين 
ولسنا بحاجة إىل التذكري بأّنه يف ضوء املعنى املذكور آنًفا للتاريخ تندرج مقاربتنا ملراجعة طرابييش 

النقدية.

اعتمد طرابييش آلية التفكيك يف تأويله للتاريخ العريب. ولئن أحال التفكيك عىل النظرية النقدية 
التي صاغها جاك دريدا)23(، فإّنه تعاضد يف القراءة الطرابيشية مع عدد من احلقول األخرى ضمن ما 

يمكن تسميته بتفاعل اآلليات أو تفاعل املناهج.

يشمل التفكيك مستويات مرّكبة، فهو يستهدف مراجعة تصّور قراءة النخبة العربية للرتاث بصفته 
مدخاًل ال غنى عنه لتحقيق مرشوع احلداثة املأمول. كام يستهدف املدّونة التأسيسية للثقافة اإلسالمية. 

)22(  راجع: قسطنطني زريق، نحن والتاريخ، )بريوت، دار العلم للماليني، )198(، وعبد الله العروي، مفهوم التاريخ، ط2، )بريوت: املركز الثقايف العريب، 

1997(، مج1.

))2(  ميكن مراجعة مؤلّفات دريدا اآلتية:

-Derrida )J(, De la Grammatologie, Ed de minuit, Paris, 1991.

- L’écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967.
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ومن املهّم أن نالحظ أّنه لوال القصور املعريف الذي بدا يف اخلطاب العريب ربام مل تتّم املراجعة الطرابيشية 
ملصادر الثقافة اإلسالمية األساسية.

التحليل النفيس واحلفر  التفكيك إىل بعض مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية شأن  آلية  تستند 
املناهج يف جمال بحوثه  األركيولوجي. ولعّل الطريف يف هذا االنفتاح طريقة تطبيق طرابييش لتلك 

النقدية.

الفرويدية املعروفة يف هذا  القراءة الطرابيشية عىل املدرسة  النفيس املوّظف يف  التحليل  ال يقترص 
الفرويدية أمثال يونغ  املنتمني إىل ما بعد  املجال)24(، وإّنام يشمل كذلك عدًدا من املحّللني اآلخرين 

وجريار ماندل.

وقد تّم ترشيح حالة الثقافة العربية املعارصة والراهنة انطالًقا من أنامط التعبري والتفكري التي صاغها 
املثقفون العرب. ولئن كان جيدر بنا يف هذا السياق جتنّب جتديد األمثلة والقضايا حتديًدا واضًحا بام 
أّن ذلك سيكون موضوًعا للعنارص اآلتية، فإّنه يتوّجب علينا اإلشارة إىل كيفية اشتغال آلية التحليل 
النفيس من املنظور الطرابييش. عىل الرغم مما يف هذا التميّش من جنوح إىل تفاصيل قد تبعدنا عن الغاية 

املرام بلوغها يف هذا املستوى التحلييل.

خيتار طرابييش )العصاب( مفهوًما جامًعا حلالة مرضية مجاعية أصابت النخبة العربية، ثم يضبط 
موقفها من الرتاث عىل أساس كونه عّينة دقيقة تشّخص ما سامه بـ )اجلرح النفيس()25( الذي أصاب 

تلك النخبة فأربكها إىل حّد أضحت تناقض نفسها بنفسها يف ما خيّص تصورها للرتاث)26(.

سعى طرابييش يف ضوء تلك املقاربة التحليلية النفسية إىل ضبط حتديدين: استهدف التحديد األّول 
معنى العصاب. أّما التحديد الثاين فقد ترّكز عىل نوعية ذلك العصاب أو العطب وبداية ظهوره)27(.

   ولئن كان من الوجيهي مناقشة هذا التصّور الطرابييش، فإّن جمال تقييم هذه التصّورات وغريها 
غري مدرج يف هذا املستوى التحلييل. ذلك أّنه يتعنّي علينا استكامل أهّم مقّومات آلية التفكيك املعتمدة 

))2( من املعلوم أّن طرابييش ترجم عدًدا من املؤلّفات الفرويدية.

))2(  جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص188.

)26(  لنئ كّنا سنحلّل ذلك من خالل التعرّض إىل قراءة طرابييش لبعض مرشوعات الحداثة العربية شأن مرشوعي حنفي والجابري، فإنّه ال بّد من اإلشارة 

إىل التناقض يف تصّورات حنفي. مثاًل يربز يف عّد الرتاث )أما رحيمة( حيًنا و)أبًا مضطِهًدا( أحيانًا أخرى. راجع املصدر نفسه، ص 216.

)27(  جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص 10.
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يف جهاز طرابييش النقدي. ويمكن أن نذكر يف هذا املجال آلية احلفر األركيولوجي للنصوص الرتاثية 
التي تعّد امتداًدا منطقًيا لقراءة النخبة العربية للرتاث مثلام أملحنا إىل ذلك سابًقا.

يعّد احلديث عن احلفر األركيولوجي للنصوص أمًرا شائًعا يف النقد الغريب، وقد تقّدمت بنا اإلشارة 
إىل اشتغاالت فوكو البحثية يف قراءة نصوص ديكارت قراءة أركيولوجية)28(. ويبدو لنا أّن طرابييش 
استفاد من تلك الفكرة املنهجية فحرص عىل تطبيقها يف جمال شديد اخلطورة نظًرا إىل خصوصّيته. 
يتعّلق ذلك املجال بالنصوص الرتاثية املؤّسسة للثقافة اإلسالمية. وقد ترّكز حفره األركيولوجي عىل 
معرفة عوامل انزياح الثقافة العربية اإلسالمية من جمال العقل إىل جمال احلديث، أو بتعبري طرابييش 

))من انتصار األيديولوجيا احلديثية إىل هزيمة العقل(()29(.

املعرفة  وهزيمة  احلديثية  األيديولوجيا  بانتصار  املّتصلة  احلضارية  النتائج  تلك  عن  الكشف  تّم 
مدّونات  مثل  العربية  للثقافة  املؤّسسة  املدّونات  أهّم  شمل  معّمق  أركيولوجي  حفر  بعد  العقالنية 

الشافعي)30( وابن حزم)31( وابن حنبل)32( واخلطيب البغدادي)33(.

ولئن بدا هذا االختيار موّجًها بام أّنه رّكز عىل مدّونات حمورية يف )اإلسالم السنّي(، فإّنه عّمم آلية 
احلفر األركيولوجي لتشمل التاريخ السيايس. يظهر ذلك من خالل الربط الذي أقامه طرابييش بني 

)انتصار أهل احلديث( وحدوث ما سامه بـ )االنقالب املتوّكيل()34(.

تّم تفكيكه وإعادة  ما  تنظيم  تعيد  بنائية  بآلية  يتّم إسعافها  إن مل  تفقد قيمتها  التفكيك  آلية  أّن  بيد 
صياغته، وهو ما برز يف آلية الرتتيب وإعادة الرتتيب.

تربز قيمة هذه اآللية النقدية يف مراجعتها ملقولة )القطيعة املعرفية( يف النسق اجلابري بصورة بّينة. ويستحسن 
بنا اإلشارة إىل كيفية اشتغال آلية الرتتيب وإعادة الرتتيب قبل الترصيح بقيمتها والنتائج التي أفضت إليها.

)28( راجع محور هذه الورقة البحثية األّول املتعلّق بأثر القراءة يف الحداثة.

)29( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص)61.

)0)( املصدر نفسه، ص )270-17.

)1)( املصدر نفسه، ص )1).

)2)( املصدر نفسه، ص 97).

)))( املصدر نفسه، ص ))).

)))( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص )8).



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

278

ملف العدد

رّكز طرابييش عىل اعتباطية الثنائية املتحّكمة يف تصّورات اجلابري، وهي الثنائية التي تزعم بارتباط 
)اإلبستمولوجيا واجلغرافيا()35(. وتّم بمقتىض ذلك االرتباط التمييز بني )عقل معريف برهاين( و)عقل 
مرشقي بياين عرفاين(. وإذا علمنا أّن اجلابري يفاضل بني تلك األنامط الرتاثية يف حّد ذاهتا عىل أساس 
كوهنا أنظمة معرفية حينام يذهب إىل وجود عقل بياين ضعيف وعقل عرفاين سخيف وعقل برهاين 
حصيف)36(، فإّن املزالق التي وقع فيها اجلابري يشتد خطرها أكثر نظًرا إىل أّن ذلك التمييز مل يتّم فقط 
بني أجزاء الرتاث، وإّنام بني األقطار اجلغرافية أيًضا)37(، مثلام أشار إىل ذلك طه عبد الرمحن. وهو ما ال 

يمكن أن يقّر به كّل فكر عقالين يروم التأسيس وإعادة التأسيس.

العريب  العقل  تكوين  اجلابري يف  نظرية  أسباب هتافت  الدقيقة  الواضحة  بلغته  يلّخص طرابييش 
يف سببني بارزين: يتعّلق السبب األّول بنواظم )احلفر اإلبستمولوجي( التي تلغي أشكال الرتاتبيات 
املفرتضة كلها باعتبارها مؤّثرات أيديولوجية يف قوالب معرفية)38(. أّما السبب الثاين فيّتصل بطبيعة 
املعرفة الرتاثية العربية اإلسالمية ونوعيتها، إذ ))البيان والعرفان والربهان ليست أنظمة معرفية قائمة 
آناء  واحد،  إبستمي  نظام  من  آناء  األقّل،  عىل  اإلسالمي  العريب  العقل  إىل  بالنسبة  هي  بل  بنفسها، 

متعاضدة يف الغالب أكثر ممّا هي متعارضة(()39(.

التي تّم يف ضوئها املفاضلة بني  وهبذا املعنى فإّن تلك القطيعة اإلبستمولوجية اجلابرية املزعومة 
أعالم الرتاث العريب اإلسالمي، من مثل القول إّن ابن رشد أفضل من ابن سينا والفارايب، وابن حزم 
والشاطبي أفضل من الشافعي والغزايل)40( قطيعة موهومة قائمة عىل تعسف يف قراءة النصوص ويّل 

أعناقها و)تضخيمها()41( أو عكسه.

)))( تركّز نقد طرابييش عىل مؤلّفات الجابري اآلتية: )نحن والرتاث(، )تكوين العقل العريب( بأجزائه األربعة. وميكن مراجعة مواقف طرابييش يف كتابه، 

وحدة العقل العريب اإلسالمي. ص98.

)6)( طه عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 2007(، ص 9). ميكن مراجعة كذلك: عبد الباسط الغابري، مسألة 

تغيري الوعي يف الفكر اإلسالمي املعارص والراهن قراءة يف نصوص جودت سعيد وطه عبد الرحمن وعبد الكريم رسوش وعزمي بشارة، ط1، )تونس، مركز 

الدراسات اإلسالمية ومجمع األطرش(، ص 120-97.

)7)( طه عبد الرحمن، تجديد املنهج، ص 78.

)8)( جورج طرابييش، وحدة العقل العريب، ط1، )بريوت، دار الساقي، 2002(، ص )0).

)9)( جورج طرابييش، وحدة العقل العريب، ص )0).

)0)( أحمد إبراهيم الرشيف، )حورج طرابييش( نقد نقد العقل العريب، االختالف مع فكر محمد عابد الجابري بحثًا عن اإلنسان، مجلّة اليوم السابع، 

www.youm7.com

)1)( وهو ما برز يف موقفه من الشاطبي وتالعبه بتبويب أعالم الرتاث اإلسالمي من ذلك إخراج ابن حزم والشاطبي من خانة البيان إىل خانة الربهان 

وإخراج ابن سينا من دائرة الربهان إىل دائرة العرفان، راجع طرابييش، وحدة العقل العريب، ص 16)-)0)-)0).
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وقد كان من النتائج التي أفضت إليها آلية الرتتيب وإعادة الرتتيب اإلقرار بوحدة العقل العريب 
اإلسالمي والتكامل بني أجزائه وأقطاره، نظًرا إىل أّن األساس الذي تقوم عليه املعرفة يظّل مستنًدا إىل 

التنسيب ورهني متغرّيات مرّكبة قبل أي يشء آخر.

القراءة الطرابيشية يستويف أهّم األغراض  أّن إمجالنا خمتلف اآلليات العقالنية املعتمدة يف  نرجح 
املنوطة به، لذا فإّنه حقيق بنا استكامل البحث يف آليات القراءة الطرابيشية ذات املنحى األيديولوجي.

بيد أّنه يتعنّي علينا قبل ذلك لفت النظر إىل أّن اآلليات األيديولوجية يف املدّونة الطرابيشية حترض يف 
ما ال يقّل عن مستويني: هيّم املستوى األّول مباين النصوص، ونعني بذلك نوعية املفردات والعبارات. 
و)التزييف()43(  و)الضّدية(  )التشطري()42(  اآلتية:  املفردات  الذكر  سبيل  عىل  نذكر  أن  ويمكن 
آلية )اإلحياء(  بالوسائل يف حّد ذاهتا شأن  فيّتصل  الثاين  املستوى  أّما  و)امللغومة( و)التضخيم()))(. 

وآلية )االنعكاس( وآلية )التربير( وآلية )االستعارة(.

ُيقصد بآلية اإلحياء البحث يف )األضابري( الرتاثية املستنرية التي من املمكن أن تكون نامذج أو مناويل 
ُينسج عىل منواهلا. وال يعّد هذا التميّش أمًرا جديًدا يف الثقافة العربية اإلسالمية احلديثة واملعارصة، إذ 
دأبت السلفية اإلحيائية عىل انتهاج هذا املنحى منذ فجر النهضة مثلام تفصح عنه كتابات حممد عبده 
ومجال الدين األفغاين وغريمها. كام نجد بعض املفّكرين البارزين الذين ُيوصفون بالعقالنيني العرب 

ساروا يف هذا املسلك أمثال حممد أركون)45(.

كيفية  توضيح  الالزم  من  فإّنه  طرابييش،  قبل  املنحى  هذا  انتهجوا  من  تعداد  هيّمنا  ال  كان  ولئن 
توظيف طرابييش آللية اإلحياء التي وّظفها طرابييش يف سياق املنافحة عن الثقافة العربية اإلسالمية 
الصدد  هذا  يف  نورد  أن  ويمكن  العقالنية.  والنزعة  الطبيعة  قطب  وضمور  الفلسفة  معاداة  هتّم  من 

ثالث حمّطات بارزة استقاها طرابييش لتمثيل النزعة املادية والعقالنية يف الثقافة العربية اإلسالمية.

إذا كانت تلك املحّطات تضّم ثالثة أعالم بارزين هم جابر بن حيان)46( وإخوان الصفا)47( وابن 

)2)( جورج طرابييش، نظرية العقل، ط1، )بريوت، دار الساقي، 1996(، ص 9.

)))(  املصدر نفسه، ص 7.

)))( طرابييش، نظرية العقل، ص 16).

)))(  راجع أطروحة أركون، النزعة اإلنسانية يف الفكر العريب جيل التوحيدي ومسكويه، هاشم صالح )مرتجاًم(، )بريوت، دار الساقي، 1997(.

)6)( طرابييش، نظرية العقل، ص )6)-66).

)7)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 66)-69).
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تيمية)48(، فإّننا سنتوّقف يف حمّطة ابن تيمية ملا يمّثله من إشكال كبري يف الثقافة العربية اإلسالمية سواء 
يف مستوى شخصيته أم يف مستوى تفكريه.

نّزلوا فكر ابن تيمية يف مداره  اإلقرار بكون طرابييش من القالئل الذين  ال يسّعنا يف هذا السياق إالّ 
االحتاللني  شهد  الذي  تيمية،  ابن  فيه  عاش  الذي  العرص  معرفة  مستوى  مراعاة  خالل  من  الصحيح 
الصليبي واملغويل للرشق اإلسالمي، و))النسبية التي تسمح هبا البنية الدينية لفكر العرص الوسيط(()49(.

أقّر طرابييش انطالًقا من ذلك بإعجابه بموقف ابن تيمية من فكرة القانون الطبيعي، فقد استأنف 
فيه  وعارض  الفالسفة،  ضّد  الغزايل  خاضه  الذي  السجال  قرن  ونصف  قرنني  نحو  بعد  تيمية  ابن 
عن  وفكرهتم  )املادة(  عن  بمقولته  )الطبيعة(  عن  وبقولتهم  )الظريف(  بمذهبه  )احلتمي(  مذهبهم 

)التالزم الرضوري( بفكرته عن )االقرتان اجلائز()50(.

دوًرا  شغلت  قد  االنعكاس  آلية  فإّن  والتربير،  املنافحة  وظيفة  شغلت  قد  اإلحياء  آلية  كانت  إذا 
تفسريًيا هيدف إىل حماولة فهم خصوصيات الرتاث العريب اإلسالمي وأسباب هزيمة العقل وانتصار 
)األيديولوجيا احلديثية(. وقد أرجع طرابييش ذلك إىل عدد من األسباب املرّكبة املّتصلة بتحّوالت 
)سوسيوثقافية( هتّم ثقافات الشعوب املفتوحة التي يف معظمها ذات موروث غيبي يقوم عىل املعجزات 
احلّسية، بينام معجزة القرآن بيانية عقلّية هتّم ما ُيعرف باإلعجاز القرآين. وهو ما دفع املسلمني إىل ذلك 

التحّول واختالق معجزات للنبي سواء يف حياته أم بعدها)51(.

إمجااًل يمكننا القول إّن البحث يف آليات القراءة الطرابيشية للحداثة العربية يشمل كذلك الرتاث 
تشكيل  من  مّكننا  ما  وهو  واحلداثة.  الرتاث  مفهومي  بني  اجلدلية  للعالقة  نظًرا  اإلسالمي  العريب 
مؤرّشات أّولية عن جممل عنارص التحليل الالحقة هلذه الورقة البحثية سواء يف ما يّتصل بعوامل إعاقة 

مرشوع احلداثة أم يف مستوى نوعية أهّم املرشوعات الفكرية املطروحة)52(.

)8)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 69)-89).

)9)( طرابييش، نظرية العقل، ص )6).

)0)(  طرابييش، نظرية العقل، ص 70).

)1)( جورج طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ص 161.

)2)(  يربز ذلك جلّيًا يف ما يخّص مرشوع الجابري.
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2.عوامل إعاقة مرشوع احلداثة العربية

إعاقة  عاّمة وعوامل  بصفة  اإلسالمي  العريب  التخّلف  بني عوامل  التفريق  علينا  يتعنّي  كان  لئن   
مرشوع احلداثة العربية يف فكر طرابييش، فإّنه ال مناص من ذلك التداخل أحياًنا نظًرا إىل الطابع املرّكب 
التصحيح  بقدرة عىل  امتاز  الذي  العربية كام تصّورها طرابييش  إعاقة تطّور مرشوع احلداثة  لعوامل 

الذايت ممّا جعل من قراءته للحداثة العربية مساًرا يعكس التحّوالت املختلفة التي شهدها فكره)53(.

طرابييش  هبا  اختزل  أساسية  عوامل  ثالثة  بني  آنًفا  املذكورة  املنطلقات  ضوء  يف  التمييز  يمكن 
منغصات نجاح مرشوع احلداثة يف العامل العريب اإلسالمي. تتمّثل تلك العوامل يف العامل التارخيي 
والعامل السيكولوجي والعامل املعريف. وهي عوامل حتمل بني طّياهتا مؤّثرات أخرى متفّرعة عنها 

وتتقاطع يف ما بينها.

أ الزمن 	. يف  ا  ممتدًّ تارخيًيا  مساًرا  احلداثة  يعّدون  الذين  من  طرابييش  كان  ملا  التارخيي:  العامل 
بأبعاده املختلفة ماضًيا وحارًضا ومستقباًل، فإّنه توّصل إىل أّن تعّثر مرشوع احلداثة العربية مل حيدث 
بصورة مفاجئة. إذ تراكمت املعرقالت طوال تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية، ولعّل هذا ما يفرّس قّوة 

الصّد التي تشّكلها تلك املعرقالت أمام حماوالت النهوض والتقّدم والتحديث.

بيد أّن ذلك الرتاكم التارخيي يفرض وجود نقطة بداية معّينة ممّثلة يف حتّوالت )سوسيوثقافية( ما 
أو عوائق إبستمولوجية اندفع يف إثرها مسار النكوص احلضاري إىل ما عليه العامل العريب اليوم. ينّبه 
طرابييش إىل أّن حتّواًل داخلًيا حاساًم مّس العقل العريب اإلسالمي. وقد سمى طرابييش ذلك العامل بـ 

))التحّول من الهوت الرسالة إىل الهوت املعجزة(()54(.

أوضح طرابييش خطر ذلك التحّول ودوره يف تعطيل مسرية احلضارة العربية اإلسالمية بالبحث 
كيفية  إىل  باإلشارة  التحّول  اقرتن حتديد معنى ذلك  الثقافة اإلسالمية. وقد  يف معناه وتداعياته عىل 
القرآنية  املنظومة  إليه  دعت  الذي  للعقل  النسبي  االستخدام  مع  كّلًيا  تتناقض  كيفية  وهي  حدوثه، 
والدينية اإلسالمية ككّل، سواء يف مستوى احلّث عىل النظر العقيل يف ملكوت اهلل الستكناه وجود إاله 

مدّبر للكون أم من خالل تدّبر اإلعجاز البالغي القرآين)55(.

)))( سنفّصل مسارات طرابييش األيديولوجية والفكرية يف العنرص األخري من هذه الورقة البحثية.

)))( طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ص 172.

)))( املصدر نفسه، ص 161.
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ولئن اقرتنت كيفية ذلك التحّول باالحتكاك الثقايف مع جمتمعات أعجمية يزخر خمياهلا اجلامعي بأنامط 
من املعجزات احلسّية واخلوارق، فإهّنا مع ذلك تظّل عوامل داخلية أساًسا. فلوال توّفر املرويات الشفوية 
املنقولة عن النبي يف أثناء حياته وبعد مماته مل يتغلغل )الهوت املعجزة()56( يف الثقافة العربية اإلسالمية.

أّما عن امتدادات ذلك التحّول فتتصل بـ )اجلهد التأصييل( الذي تّم الحًقا بوساطة أعالم بارزين 
يف الثقافة العربية أمثال الشافعي وابن حزم وابن حنبل.

الشافعي  بأّن  أقّر  حني  زيد  أبو  حامد  نرص  تصّورات  مع  الصدد  هذا  يف  ضمنًيا  طرابييش  يلتقي 
بجهده التقعيدي قنّن أصول الفقه، وأرسى )أيديولوجيا السنّة( التي مل تقترص خطورهتا عىل إشاعة 
)الهوت املعجزة( وجعله عنرًصا ثابًتا يف املخيال والوعي العريب اإلسالمي، وإّنام كذلك يف اإلجهاز 

عىل العقالنية النسبية املتواّفرة يف الدائرة الثقافية اإلسالمية)57(.

يظهر تأثري تكريس أيديولوجيا السنة يف املوقف من النّص الديني، فقد حرص ابن حزم عىل صياغة 
منهج أصويل وصفه طرابييش بكونه )وثنية النّص()58( أو )تصنيم النّص()59(. يعني هذا أّنه تّم التالعب 
بالنفس التحّرري الذي يّتسم به خطاب الشارع اإلهلي يف ما خيّص اعتامد العقل يف تدّبر املوجودات 
والظواهر. وقد توّلد عن ذلك كله )عقل خترجيي()60( بدل أن يتشّكل عقل برهاين أو استداليل. عىل 
الرغم من حتّفظ بعض اجلهات عىل هذا الرأي بام أّنه يطمس اجلهد العقلية الذي تّم يف سبيل صياغة 
علم احلديث يف الثقافة اإلسالمية، انطالًقا من ضبط معايري عدة يتّم يف ضوئها متييز صحيح األحاديث 

من ضعيفها من ناحيتي اإلسناد واملتن)61(.

ال جدل يف أّن هذه السنة الثقافية أسهمت يف )سبات العقل( يف احلضارة العربية اإلسالمية بوصفها 
اخلّط الذي سارت عليه أجيال متالحقة من علامء األمة إىل منتصف القرن التاسع عرش بداية النهضة 
العربية احلديثة)62(. ومن اجليّل أن تلك السنة الثقافية ملا ختتزله من موروث متتد جذوره إىل قرون عدة 

)6)( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)7)( طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص )270-17.

)8)( املصدر نفسه، ص 12).

)9)( املصدر نفسه، ص 68).

)60( املصدر نفسه، ص 89).

)61( ميكن مراجعة مؤلّفات ابن الصالح يف علم الحديث.

)62( ال يلغي ذلك وجود االستثناء الخلدوين وال القول ببداية إرهاصات النهضة العربية منذ القرن السابع عرش مثاًل.
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تشّكل عبًئا يعرّس عمليتي التحديث و)الدمقرطة(. ويمكن القول إن تلك الصعوبة تشمل مستويني: 
املستوى السيكولوجي واملستوى املعريف.

أ ملعرقالت 	. تارخيي  تراكم  تشّكل  إىل  اإلشارة  السابق  حتليلنا  تضّمن  السيكولوجي:  العامل 
مرشوع احلداثة العربية املختلفة. وبام أّنه ال يمكن الفصل بني التاريخ والشخصية التي صاغته، فإّنه من 
املنتظر تأثري ذلك الرتاكم يف الشخصية العربية اإلسالمية. ولئن مل نصطنع نظرية االنعكاس املاركسية 
أو نظرية الوعي والالوعي الفرويدية يف هذا الغرض، فإّنه من البنّي أّن أعطاًبا خمتلفة مّست الشخصية 
العربية اإلسالمية مما جعلها ال تستوعب مرشوع احلداثة استيعاًبا يثبت حسن متّثلها هلا. ويعّزز قدرهتا 

عىل اإلسهام الفعيل يف تلك احلداثة وتطويرها ما دامت هناك قيم كونية مشرتكة.

يف  متمّثلة  النفيس  العامل  ختتزل  سيكولوجية)63(  عوارض  أربعة  عن  يقّل  ال  ما  طرابييش  يرصد 
)اجلرح النرجيس()64( نتيجة اإلحساس بالتفّوق الغريب وغياب مبدأ االعرتاف والعصاب واالنبهار 

بالغرب.

يربط طرابييش ما سامه بـ )اجلرح النرجيس( بشعور النخبة العربية بتفّوق الغرب احلضاري. ومل 
يكن لذلك اجلرح أن يتعّمق بتلك الكيفية لو مل يكن للحضارة العربية ماض جميد. فاملقارنة بني احلارض 
التعيس واملايض املجيد تفاقم أوضاع ذلك اجلرح، ال سيام أّن الغرب املتفّوق ليس إالّ اخلصم التارخيي 

للعامل العريب، بل أكثر من ذلك مل يكتف الغرب بتفّوقه احلضاري وإّنام اجتاح عسكرًيا.

لئن كان ال يعنينا تفصيل أوجه تلك العالقة التي جتمع اإلسالم بالغرب ما دامت قد أفاضت عدد 
من الدراسات يف تناوهلا)65(، فإّنه يستحسن بنا التنصيص عىل أن للظرفية التي مّتت فيها حماولة حتديث 
العامل العريب دور يف إخفاق مرشوع احلداثة. وهو موقف ال يقترص عىل طرابييش، وإّنام يشمل كذلك 

املفّكرين العرب جّلهم عىل اختالف مرشوعاهتم األيديولوجية والفكرية)66(.

))6( ننبّه إىل أّن هذا التحديد للعامل السيكولوجي منهجي إجرايئ، نظرًا إىل احتامل تقاطعه مع عوامل سوسيوثقافية وتاريخية.

))6( طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 188.

)6(( Tlili, Bechir, Les rapports culturels et idéologiques entre l’orient et l’occident en tunisie au XIX siécle )18(0-1880(, )publi-

cation de L’ Université de tunis, 197((.

- Georges, Gorm, Pour une lecture profane des conflis, La decouverte, Paris 2012.

)66( ميكن أن نذكر مثاًل أركون والجابري وبلقزيز. راجع: عبد اإلله بلقزيز، العرب والحداثة دراسة يف مقاالت الحداثيني، ط1، )بريوت، مركز دراسات 

الوحدة العربية، 2007(، ص 8).
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املعارصة  العربية  اإلنتلجنسيا  يف  مؤّثًرا  قطاًعا  االعرتاف  مبدأ  بغياب  املتعّلقة  الثانية  العالمة  هتّم 
األفكار  جتويد  يف  يسهم  مؤّسسايت  مجاعي  إطار  ضمن  الفردي  جهدها  تستثمر  ال  هي  إذ  والراهنة، 
بالفضل وطمس جهود  االستبداد  إىل  تنتهي يف معظمها  ما  بقدر  اجلادة  الفكرية  املرشوعات  وترقية 
اآلخرين وتقزيمهم. وقد أشار طرابييش يف هذا الصدد إىل بعض تلك النامذج ممّثلة يف اجلابري وعبد 
الرمحن بدوي وغريمها)67(. فاجلابري صاحب موسوعة تكوين العقل العريب تغافل عن اإلشارة إىل أّن 
مصدر مصطلح )العقل العريب( يرجع إىل زكي نجيب حممود وليس من إبداعه اخلاص)68(، إضافة إىل 

قراءته التجزيئية للرتاث العريب اإلسالمي.

كذلك  يشمل  وإّنام  بعًضا،  بعضها  من  اإلنتلجنسيا  موقف  عىل  االعرتاف  مبدأ  غياب  يقترص  ال 
موقفها من ذاهتا من خالل ضمور النقد الذايت وجتاوز قصورها املعريف والرباجمي وعدم الوعي بقيمة 

التحّديات املطروحة. وهو ما يفرّس انعدام النزعة التصحيحية ومبادئ اإلقرار باألخطاء)69(.

يعّد االنبهار بالغرب عالمة اهتزاز الشخصية فتسعى إىل إخفاء عقدها وإنكارها انطالًقا من تقزيم 
الذات وتضخيم الغرب. وهو ما حرص طرابييش عىل إبرازه يف رّده عىل موقف بدوي واجلابري املنكر 
بالرتاث  ذلك  مقابل  وتنوهيهام  زعمهام،  بحسب  اإلسالم  طبيعة  بسبب  إسالمية  عربية  فلسفة  لوجود 
الفلسفي األورويب)70(، فقد ذّكر طرابييش بتاريخ املسيحية احلافل بمقاومة الفلسفة ومالحقة الفالسفة)71(.

لقد سبقت لنا اإلشارة إىل أّن طرابييش اختار )العصاب( مفهوًما جامًعا يلّخص خمتلف األعطاب 
السيكولوجية التي مّست الشخصية العربية وجعلتها أسرية عقد نفسية حمورها التشّبث باملايض)72(. 
وقد كان من نتائج ذلك تالزم نكوص الشخصية العربية مع نكوص احلضارة العربية وانغالقها يف 

دائرة مظلمة ال مستقبل هلا.

ال شّك أّن العوارض السيكولوجية املختلفة التي أفضت إىل حالة )العصاب اجلامعي()73( سيمتد 

)67( سنفّصل ذلك يف العنرص الالحق املخّصص لقراءة طرابييش ملرشوعات الحداثة الفكرية.

)68( ذكر زيك نجيب محمود مصطلح )العقل العريب( ضمن مقاله )العقل العريب يتدهور مبجلة روز اليوسف بتاريخ )1/)/1977. راجع مقال: جورج 

www.alarabia.net :طرابييش كيف نظر إىل نقد نقد العقل العريب باملوقع اإللكرتوين

)69( ال نبالغ إذا اعتربنا طرابييش من االستثناءات يف هذا املجال، فقد تحّول من املاركسية والقومية إىل الدميقراطية والليربالية مثلام أملحنا إىل ذلك سابًقا.

)70( راجع: جورج طرابييش، مصادر الفلسفة بني املسيحية واإلسالم، ط2، )بريوت، دار الساقي، 1998(، ص )2-)).

www.marefa.org :71( راجع املوقع اإللكرتوين(

)72( طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 10.

))7( طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 10.
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تأثريها إىل أنظمة التفكري ممّا يغّذي فرضية اهتزاز اجلانب املعريف وقصوره، وهو ما سنسعى إىل البحث 
فيه ضمن العامل املعريف.

العريب احلديث واملعارص، وقد كان  املعريف يف اخلطاب  القصور  تتعّدد أوجه  املعريف:  العامل  ج. 
ذلك القصور حصيلة أسباب سوسيوسيكولوجية وعاماًل أساسًيا يف هتافت مرشوع احلداثة الفكرية 
التوّقف عند ثالث عالمات  التي سقطت فيها. ويمكن  العربية وعدم ختّلصها من مزالق املفارقات 
األيديولوجي،  عىل  املعريف  غلبة  الثالث  العالمات  تلك  وهتّم  املعريف:  القصور  ذلك  ختتزل  مهّمة 

وانتهاج التفكيك من دون بناء، و)التاممية()74( وغياب املراجعة.

تربز سطوة األيديولوجي عىل املعريف يف خطاب املفّكرين الذين اشتغل طرابييش عىل نصوصهم)75(، 
احلالة  ففي  احلضارية.  اجلامعية  الذات  أم  الفردية  الذات  الذات سواء  االنفعال وتضخيم  يف طغيان 
)التطّهرية  مفهوم  ذكر  فيمكن  الثانية  احلالة  أّما  هلا،  نموذًجا  بدوي  الرمحن  عبد  اخّتاذ  يمكن  األوىل 
احلضارية()76( الرائج يف خطاب اليسار اإلسالمي عموًما وكتابات حنفي خصوًصا. فبمقتىض ذلك 
املفهوم االنطباعي الغائم يتّم اصطناع حدود وموانع بني احلضارتني العربية والغربية إىل حّد ُيشرتط 

فيه تراجع احلضارة الغربية لتتطّور احلضارة العربية.

)صدام  أطروحة  يف  الضمني  واالنخراط  الومهية  احلواجز  اصطناع  عىل  األيديولوجيا  تأثري  يقترص  ال 
حّد  إىل  متتد  وإّنام   ،Huntington هنتنغتون  وصمويل   Lewis لويس  برنارد  هلا  نّظر  التي  احلضارات( 
تتحّول فيه األفكار االنطباعية املوهومة إىل حقائق غري قابلة للمناقشة. يّتضح هذا جّليًّا يف النزعة االسترشاقية 
النزعة  غياب  عىل  املعياري  حكمهم  يف  ذلك  برز  مثلام  العربية  النخبة  من  واسع  قطاع  خطاب  يف  املهيمنة 
الطبيعية واملادية يف احلضارة العربية اإلسالمية)77(. إذ مل يكتفوا بتلقف تصّورات بعض املسترشقني الدائرة يف 
فلك اهليمنة االستعامرية االمربيالية، وإّنام عملوا عىل تطبيقها وتروجيها يف الثقافة العربية املعارصة والراهنة.

ال شّك أّن تلك املؤّثرات األيديولوجية التي يتّم التحايل لصياغتها يف قوالب معرفية تشّكل )عائًقا 

))7( تعني التصّور الذي يعّد املدّونة الدينية التأسيسية اإلسالمية متضّمنة للحقائق واملعطيات كلها. وقد اعتمد هذا املصطلح األستاذ عبد املجيد البدوي 

يف أطروحته مواقف املفّكرين العرب من قضايا النهضة من مطلع القرن إىل موىّف الستينيات، ط1، )منشورات كلية اآلداب مبنوبة، 1997(، ص 81-80.

))7( سنحّددهم تحديًدا دقيًقا يف عنرص مستويات قراءة طرابييش للحداثة العربية.

)76( طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 188.

)77( ميكن رصد تأثري ذلك يف التمييز املصطنع الذي أقامه الجابري ضمن ثنائية )اإلبستمولوجيا والجغرافيا(. راجع طرابييش، وحدة العقل العريب، ص 

98 وما يليها.
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أهّنا ترّسخت يف  بام  إبستمولوجًيا()78( -عىل حّد تعبري طرابييش- جيهض حماوالت مراجعتها كلها، 
أذهان أجيال من القّراء العرب بوصفها مسّلامت غري قابلة لالعرتاض والدحض.

ال  احلقيقية  املعرفة  أّن  ناحية  من  السابقة  بالعالمة  البناء  دون  من  التفكيك  انتهاج  عالمة  ترتبط 
الثقافية  املنظومة  إرباك  إىل  أن يفيض ذلك  والصياغة خشية من  البناء  ترّكز عىل  وإّنام  باهلدم،  تكتفي 
والذهنية من خالل عدم توّفر بديل يقنع املتقّبلني. وهو ما قد يدفع هبم إىل الوقوع يف أحاييل تّيارات 

هّدامة حتسن استثامر ذلك القصور.

أّن طرح  إىل  أبرز مقوالته. وقد خلص  العريب وتفكيك  للعقل  اجلابري  بترشيح  درس طرابييش 
وهذا  خطرية)79(.  عواقبها  تلغيم  بعملية  يكون  ما  أشبه  هلا  مناسبة  أجوبة  إجياد  دون  من  املشكالت 
والراهن)80(:  املعارص  العريب  الفكر  يف  االهتامم  من  تستحق  ما  تنل  مل  مهّمة  قضية  يف  يضعنا  املوقف 
قضّية حدود ربط املعرفة العلمية بالنقد. فإىل أّي حد يمكن التسليم بقيمة النقد يف بناء املعرفة العلمية 
إالّ  منه  نسبة  حتصيل  يمكن  ال  معرفًيا  زاًدا  وتطويرها  النقد  ملكة  اكتساب  يستدعي  أال  وتطويرها؟ 
النقد يف تشّكل املعرفة العلمية إىل الوقوع يف فخ وثوقية جديدة:  باخلرب؟ أال يفيض القول بمحورية 

وثوقية العقل الذي ال يمكن أن خيطئ؟

لئن ال هيّمنا يف هذا السياق اإلجابة عن هذه األسئلة بام أّننا سنتعّرض إليها ضمنًيا يف املحور األخري 
من هذه الورقة البحثية املخّصص لتقويم قراءة طرابييش للحداثة العربية، فإّن إشارتنا ملا ُسمي بالتاممية 

يستبطن مؤرّشات هتّم تلك القضية.

أم  رصحية  بطريقة  سواء  املطلقة  احلقيقة  امتالك  باّدعائه  نفسه  عىل  ما  فكر  انغالق  بالتاممية  نعني 
مضمرة. وقد ذّكرنا هبذا املفهوم النقد املؤّسس الذي وّجهه طرابييش إىل عدد من املرشوعات الفكرية 

العربية)81(.

يكمن خطر النزعة التاممية يف كوهنا تتناقض كّلًيا مع منطق النسبية الذي تقوم عليه احلداثة. يعني 
ذلك أّنه من املفارقات انتظار نتيجة جّيدة ملرشوع احلداثة العربية باعتامد نزعة إطالقية لن تفيض يف 

)78( جورج طرابييش، نظرية العقل، ص 8.

)79( جورج طرابييش، نظرية العقل، ص 8-7.

)80( متيّز طه عبد الرحمن بتفطّنه لهذه اإلشكالية. راجع: طه عبد الرحمن، روح الحداثة املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية، ط1، )بريوت، املركز 

الثقايف العريب، 2006(، ص )).

)81( راجع مثاًل: طرابييش، املثقفون العرب.
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النهاية إالّ إىل ترسيخ سبات العقل يف احلضارة اإلسالمية ومصادرة حّق االختالف والتعّددية.

إمجااًل كشف لنا تنّوع عوامل إعاقة مرشوع احلداثة العربية تداخلها. وال جدال يف أّن ذلك التداخل 
مرتبط بتشّعب مسارات احلداثة وتعّددها، إذ هي ليست مفهوًما فكرًيا وفلسفًيا فحسب، وإّنام هي 
كذلك واقع تتقاطع فيه املجاالت الفكرية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية املختلفة. وانطالًقا من 

ذلك يسوغ احلديث عن تعّدد مستويات قراءة طرابييش للحداثة العربية.

العنرص يمّثل جوهر ورقتنا  العربية: لئن كان هذا  ج- مستويات قراءة طرابييش ملرشوع احلداثة 
البحثية، فإّنه يتامهى مع العنارص السابقة يف عدد من النقاط، لعّل أمّهها استحالة الفصل بني اآلليات 
العربية أم تصّورات  واملضامني سواء أكانت تلك املضامني هتّم عوامل إعاقة تطّور مرشوع احلداثة 
النخبة العربية ألقوم سبل صياغة حداثة نوعية. ففي احلاالت مجيعها نحتاج إىل االستدالل بنصوص 
أصحاب تلك املرشوعات ال سيام أّن مشكلة بحثنا حمّددة بقراءة طرابييش للحداثة العربية. وال شّك 
يف أّن تلك القراءة الطرابيشية متحورت حول مرشوعات فكرية لعدد من املفّكرين العرب من دون أن 

تعدم اإلشارة إىل بقية املجاالت احلضارية سياسًيا واقتصادًيا واجتامعًيا.

سنحاول تبويب القراءة الطرابيشية ملرشوع احلداثة العربية ضمن مستويات عّدة، أمّهها مستوى 
حتّقق احلداثة العربية واقعًيا، واملوقف من التشكيالت األيديولوجية العربية املختلفة من عرص النهضة 

إىل اليوم )املاركسيني والقوميني واليسار اإلسالمي والعلامنويني(.

العربية إىل مستويني فرعيني  ُيفّرع طرابييش واقع احلداثة  العربية واقعًيا:  • مستوى حتّقق احلداثة 
متباينني: مستوى موجود ومستوى منشود.

يّتسم املستوى املوجود بعدم جتانس معطياته سواء من ناحية الواقع املادي )السيايس واالجتامعي( 
أم من ناحية الواقع الفكري والثقايف. ففي الناحية األوىل يؤّكد طرابييش عىل أّن الطائفية معطى ثابت 
يف التاريخ العريب اإلسالمي، وما انبعاثها بعد االحتالل األمريكي للعراق سنة 2003 يف إثر أحداث 

الربيع العريب إالّ عودة لذلك املكبوت وتنفيًسا له)82(.

يستخدم طرابييش يف هذا الصدد آلية احلفر األركيولوجي للنصوص التارخية فيرسد أحداًثا طائفية 
مؤملة حدثت طيلة قرون متوالية بالعراق بني السنة والشيعة قبل أن يتشّكل تاريخ العراق احلديث)83(. 

)82( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 12 وما يليها.

))8( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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يتضّمن هذا املعطى إقراًرا طرابيشًيا بّينًا بفشل الدولة الوطنية بالعامل العريب ممّثاًل يف احلالة العراقية يف 
تكريس قيم املواطنة والتعّددية. عىل الرغم من طبيعة أيديولوجيتها القومية والعلامنية. ويبدو أّن هذا 
املوقف الطرابييش يلمح إىل معضلة كربى تشرتك فيها جّل التيارات الفكرية واأليديولوجية العربية 
بعلامنييها وإسالمييها. هتّم تلك املعضلة ))اشتغال نفس اإلبستميي يف الوعي اإلسالمي(()84(، عىل 

حّد تعبري عبد اإلله بلقزيز.

أّما من ناحية الواقع الثقايف فإّن طرابييش بدا متفائاًل أحياًنا يف تقييمه لواقع التحديث الثقايف عىل 
الرغم من مالحظته للنسق البطيء الذي يتّم فيه حتديث الثقافة العربية اإلسالمية، فقد نّوه طرابييش 
املشتغلني  مع جّل  فيه  يشرتك  نثًرا وشعًرا)85(. وهو موقف  األديب  القطاع  املنجز يف  التحديث  بقيمة 

بموضوع احلداثة العربية)86(.

التحديث  قطاع  نفسها يف  بالقيمة  يقابله حتديث  مل  األديب  التحديث  قطاع  النجاح يف  أّن هذا  بيد 
الفكري. وهو ما جيعل من التحديث الفكري رهاًنا منشوًدا.

الالهويت  للتحديث  رضورًيا  مهاًدا  طرابييش  يعّده  الذي  الرتاثي  بالتحديث  املنشود  املستوى  يّتصل 
والفلسفي. وهي كّلها عنارص أساسية يف خلق عرص تنوير عريب طال انتظاره. وحيّدد طرابييش هناية القرن 
الثقافة العربية(()87( يف حتديث الرتاث الفقهي  العرشين منطلًقا زمنًيا لبداية ما سامهم بـ ))الفاعلني يف 
والكالمي والفلسفي واللغوي والتارخيي)88(. ولئن استند طرابييش إىل املحاوالت املتعّددة التي بدأت يف 
الربع األول من القرن العرشين مع طه حسني يف )الشعر اجلاهيل( وعيل عبد الرازق يف )اإلسالم وأصول 
احلكم( والصّد القوي الذي ُجوهبت به، فإّنه حّث عىل امليض قدًما يف اجّتاه التحديث الرتاثي للوصول إىل 

التحديث الالهويت والفقهي املأمول بوصفه )اخليار األنسب()89( لكسب معركة احلداثة.

املستقبل  واسترشاف  الرتاث  جتديد  يف  احلقيقي  اإلسهام  عىل  القدرة  مدى  مقياس  ضوء  يف  لعّله 
يستقرئ طرابييش نصوص النخبة العربية. وهي نخبة فّرقتها املشارب األيديولوجية املختلفة ومجعها 

هاجس احلداثة والتحديث.

))8( عبد اإلله بلقزيز، اإلسالم والسياسة دور الحركة اإلسالمية يف صوغ املجال السيايس، ط1، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 2001(، ص ))-61.

))8( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص )).

)86( انظر عىل سبيل الذكر موقف عبد اإلله بلقزيز، العرب والحداثة، ص 6).

)87( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص )).

)88( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)89( املصدر نفسه، ص )).
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• يف مستوى املرشوعات الفكرية: رّكز طرابييش قراءته عىل املرشوعات الفكرية املهتّمة بموضوع 
احلداثة ومشكالهتا يف العامل العريب اإلسالمي التي تبلورت بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967 نظًرا إىل 
ما أحدثه ذلك احلدث التارخيي والسيايس والعسكري من حتّوالت شملت البنيتني املادية والفكرية، بل 
النواحي السيكولوجية أيًضا)90(. غري أّن دراسة الفكر ليست مثل دراسة الطبيعة التي يمكن االكتفاء 
األفكار  فدراسة حتّوالت  املشرتكة،  الظروف  توّفرت  إن  البقّية  للتعميم عىل  قابلة  واحدة  بعّينة  فيها 
تقتيض اإلملام بمسار ذلك الفكر وأهّم منعرجاته. وهو ما نجده يف موقف طرابييش من مرشوع احلداثة 
العربية. إذ يذهب إىل أّن هناك رّدة فكرية حضارية أصابت الفكر العريب اإلسالمي بالنكوص سواء يف 

مستوى املوقف من احلداثة أم من اآلخر)91(.

سنحاول يف هذا العنرص البحث يف مضامني قراءة طرابييش ألهّم املرشوعات العربية منذ عرص 
النهضة إىل وقتنا الراهن انطالًقا من نامذج معّينة اشتغل عليها النقد الطرابييش.

• املوقف من فكر عرص النهضة من خالل نموذجي قاسم أمني وطه حسني: سعى طرابييش إىل 
القرن  بداية  إىل  عرش  التاسع  للقرن  األخري  العقد  من  متتّد  التي  املهّمة  التارخيية  املرحلة  تلك  دراسة 
العرشين بتقييم مدى اتساق خطاب تلك النخبة معرفًيا بني ما يعلنه من رهانات وما يتحّقق فعلًيا. 

وقد رّكز عىل نصوص قاسم أمني وطه حسني.

ولئن ترّسخ اسم هذين املفّكرين يف الثقافة العربية احلديثة واملعارصة بوصفهام رمزين لقيم التقّدم 
والتحديث، فإّن طرابييش يعيد مراجعة هذا احلكم، ليس ضمن إطار التشكيك يف ذلك التصنيف أو 

يف صّحة دعوهتام التحّررية، وإّنام يف مدى قدرة خطاهبام املعرفية عىل إنجاح ذلك الرهان التحّرري.

يمكن القول إّن القراءة الطرابيشية قد اختزلت هتافت خطاب اجليل الثاين من النهضة العربية يف 
مزلقني أساسيني متعّلقني بالتقّلب من موقف فكري إىل آخر من دون مهاد نظري والقصور املعريف 

الناجم عن اخللط بني مفهومي احلداثة والتحديث.

تكمن  النهضوي.  اخلطاب  فيها  وقع  التي  للمفارقة  حتديده  يف  أمني  قاسم  بنصوص  طرابييش  يستدّل 
تلك املفارقة يف التناقض الصارخ يف املواقف الذي وصفه طرابييش بـ )االنقالب()92(. فقاسم أمني حتّول يف 
ظرف ثالث سنوات بني 1894 و1897 من مرّبر لتعّدد الزوجات يف رّده عىل الدوق )داركور( عماًل بمبدأ 

)90( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص 11.

)91( راجع: جورج طرابييش: من النهضة إىل الرّدة، ص )1.

)92( جورج طرابييش: من النهضة إىل الرّدة.
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))ليس باإلمكان أفضل ممّا كان(()93( إىل منارص مطلق لقضايا حترير املرأة ومتتيعها بحقوقها كاملة مثلام يشهد 
بذلك كتاباه )حترير املرأة()94( و)املرأة اجلديدة()95( عماًل باملثل السائر ))ليس باإلمكان أسوأ مما كان(()96(.

عدم  يف  وإّنام  فكرًيا،  نضًجا  يعكس  قد  كونه  إىل  نظًرا  ذاته  حّد  يف  االنقالب  ذلك  يف  املشكلة  ليست 
التمهيد أو التنظري له)97(، مثلام أشار إىل ذلك طرابييش. يعني ذلك أّن انقالب مواقف قاسم أمني رهينة 
ظرفية تارخيية أكثر من كوهنا نتائج علمية مبنية عىل املراجعة واالستقصاء واالستنتاج. وكام هو معروف 

كّل حتّول فكري بتلك الشاكلة ال يعّول عليه، بل ال يمكن الوثوق فيه ألسباب عدة يطول رشحها.

لطه  مرص()98(  يف  الثقافة  )مستقبل  كتاب  من  انطالًقا  املعريف  القصور  مزالق  يف  طرابييش  يبحث 
حسني. وقد أحسن طرابييش انتقاء الشواهد املحّددة لذلك القصور املعريف الذي برز أساًسا يف اخللط 

املفضوح بني )التحديث والتغريب( الذي وقع فيه عميد األدب العريب.

الغربيني يف كّل يشء.  العريب اإلسالمي إىل مسايرة  العامل  يتجىّل ذلك اخللط يف دعوة طه حسني 
يعّلق طرابييش عىل هذه الدعوة تعليًقا يظهر اجلّد لكنّه خيفي هزاًل بقوله ))حارض املتقّدمني قد غدا 
التقّدم  منطقي  بني  سواء  الصارخ  التهافت  حجم  ختتزل  بليغة  مجلة  وهي  املتأّخرين(()99(.  مستقبل 
بالفلسفة  املتشّبع  العقالين  التنويري  اخلطاب  منطق  ضمن  أم  والتاريخ  احلضارة  ومفهومي  والتأّخر 

الديكارتية الذي ُصنّف طه حسني ضمن دائرته.

تأجيل  خرّينا  فإّننا  والتحديث،  احلداثة  بني  الفرق  بتوضيح  التعليق  ذلك  طرابييش  أعقب  لئن 
تفصيل تلك الفوارق إىل املحور التقييمي من هذه الورقة العلمية.

• املوقف من األيديولوجيا املاركسية والقومية العربية من خالل نصوص زكي األرسوزي 
جًدا  مهّمة  العربية  والقومية  املاركسية  لأليديولوجية  طرابييش  قراءة  تعّد  احلافظ:  وياسني 

))9( جورج طرابييش: من النهضة إىل الرّدة.

))9( صدر سنة 1897.

))9( صدر سنة 1900.

)96( جورج طرابييش: من النهضة إىل الرّدة، ص )1.

)97( جورج طرابييش: من النهضة إىل الرّدة، ص )21-1.

)98( صدر الكتاب سنة 8)19.

)99( جورج طرابييش: من النهضة إىل الرّدة، ص 1).
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لسببني متباينني ظاهرًيا ومتعاضدين فعلًيا.

األيديولوجيا  إىل  حياته  من  مهّمة  مرحلة  يف  انتمى  فطرابييش  الذايت،  اجلانب  األّول  السبب  هيّم 
القومية واملاركسية. يعني ذلك أّن قراءته لنصوص أعالم هذا التّيار صورة من صور املراجعة الذاتية 
ألهّم مصادر األيديولوجيا اليسارية العربية. وهو ما يساعدنا عىل االّطالع عىل األسباب الفكرية التي 

أقنعت طرابييش بالتحّول إىل خيار الديمقراطية الليربالية املعّدلة.

كارل  تعبري  استعارة  لنا  جاز  ولو  بأكمله،  جيل  تفكري  طريقة  هيّم  فموضوعي  الثاين  السبب  أّما 
عنه هذه  الذي عرّبت  املشّكك  املوقف  إىل  نظًرا  ))أيديولوجيا جوئية(()100(  إزاء  نحن  لقلنا  ماهنايم 
األيديولوجيا جتاه األوضاع القائمة سواء من خالل ما أفصح عنه طرابييش أم ما بدا من آراء املفّكرين 

اليساريني العرب الذين اشتغل عىل نصوصهم.

حتقيق  يف  فشل  الذي  اخلارسة(()101(  الرهانات  ))جيل  بـ  سامه  ما  ضمن  نفسه  طرابييش  ينّزل 
الرهانات الكربى شأن الثورة والقومية، عىل الرغم من أّنه مل يعتمد عليها إالّ بوصفها وسيلة ضمن ما 

أطلق عليه طرابييش صفة ))إسرتاتيجيا البدائل(()102(.

يشري طرابييش إىل أّن اخلطاب القومي العريب ترّضر كثرًيا من حالة العصاب اجلامعي التي مّست 
الشخصية القاعدية العربية)103(، فأعاقتها عن كسب رهان احلداثة. ويعمد يف هذا املضامر إىل حتليل 
خطاب األرسوزي مستعينًا بمقاربته التحليلية النفسية فيخلص إىل إثبات تلك العقدة النفسية املتمّثلة 

يف ))التثّبت احلنيني لألّم الرحيمة(()104(.

يكمن ذلك اخللل السيكولوجي يف تداعياته عىل تصّور مرشوع األمة. فلئن كان ذلك التصّور الشاعري 
ويلهب  االجتامعية  املتخّيالت  من  عّد  الرمحانية)105(  باألمة  العربية  األمة  األرسوزي  به  وصف  الذي 

)100( راجع كارل ما نهايم، األيديولوجيا واليوتوبيا، ص129.

       .Joseph Gabel, Ideologie, Encyclopédia universalis, France S/A, 1992, corpus11, p902 :انظر كذلك

)101( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص17.

)102( املصدر نفسه، والصفحة نفسها.

 Linton, Ralph, Le Fondement culturel de la personnalité/ Ralph Linton; préf. de Jean-Claude Filloux; trad. de- راجع:   )10((

.l›américain par Andrée Lyotard, Paris: Dunod, 1986

))10( طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص7).

))10( اعتمد طرابييش عىل كتاب األرسوزي )األمة العربية( الصادر عام 8)19 وبعض مقاالته املتأّخرة املنشورة قبل وفاته.
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األحاسيس واملشاعر، فإّنه يضعف قيمة النزعة العقالنية يف تصّور مرشوع األّمة العربية ووحدة أقطارها. 
وهو ما حصل فعاًل، سواء يف التجربة النارصية أم يف جتربة البعث بالعراق وسورية عىل سبيل املثال.

بيد أّن نقد طرابييش لأليديولوجيا اليسارية يّتضح بصورة أكثر خالل مراجعته لنصوص ياسني 
فيشري إىل حماولته  املعريف،  تنزيل أطروحة احلافظ يف سياقها  إعادة  يعتمد يف ذلك عىل  احلافظ. وهو 
اجلمع بني )الليربالية التنويرية واملاركسية التارخيانية()106( باالستفادة من الطرح الذي صاغه عبد اهلل 

العروي)107( يف هذا الغرض.

ولئن نّبه طرابييش إىل نوعية ذلك اجلمع الشاذ الذي تّم بمقتضاه دمج أيديولوجيتني متناقضتني 
متاًما، فإّنه تغاىض عن األمر إّما بوصفه رضورة ال بد منها أو ألّنه تفّطن إىل خلل أكرب يّتصل باعتباطية 
التقّدم  معركة  يف  الثورية  باإلنتلجنسيا  العربيتني  والربوليتاريا  للربجوازية  احلافظ  ياسني  تعويض 
والبناء احلضاري. وتكمن تلك االعتباطية بحسب طرابييش يف أّن التخّلف ال يشمل الربجوازية أو 
الربوليتاريا العربية فقط، وإّنام كذلك )اإلنتلجنسيا الثورية العربية بالقياس إىل نظريتها األوروبية()108(.

أركيولوجي  حفر  عملية  إىل  آنًفا  املذكورة  احلافظ  ياسني  تصّورات  إىل  الطرابييش  النقد  يستند 
مزدوج يستوعب بنية النصوص واملجتمعات مًعا. وقد مّكنته تلك اآللية من التفّطن إىل أّن استبعاد 
الربجوازية العربية من املعركة احلضارية بتعلة ختّلفها ورجعيتها ال يمكن أن ُيفيض إالّ إىل ))الفوات 

التارخيي، وهبيئته األكثر فواًتا األصولية(()109(.

• املوقف من اليسار اإلسالمي من خالل قراءة نصوص حسن حنفي: تبدو القراءة الطرابيشية ملا 
يعرف باليسار اإلسالمي واعدة ملا ال يقّل عن ثالثة أسباب.

هيّم السبب األّول تركيز طرابييش عىل مدّونة)110( أحد أبرز رموز اليسار اإلسالمي حسن حنفي 
طرابييش  اقتصار  من  األخرى  النامذج  بعض  يف  رصدناه  ما  خالف  عىل  املدروسة  النصوص  بتنويع 

بمصدر أو مصدرين.

)106( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص 120.

)107( ميكن اإلشارة إىل مؤلّفات العروي اآلتية: األيديولوجيا العربية املعارصة، ط2، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 1999(، ص 111-)11. وثقافتنا يف ضوء 

التاريخ، )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، )198(.

)108( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص 122.

)109( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)110( اعتمد طرابييش مؤلّفات حسن حنفي اآلتية: )من العقيدة إىل الثورة(، و)الرتاث والتحديث(، و)اليسار اإلسالمي(.
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دراسة نصوص حسن حنفي شكّلت عند طرابييش حقاًل  بأّن  يتعّلق  فمنهجي  الثاين  السبب  أّما 
يّتضح ذلك  والبنيوية.  التفكيكية  النفسية مع  التحليلية  املقاربة  تعاضدت  إذ  املناهج.  تفاعل  لتجربة 
يف نقده الزدواجية خطاب حسن حنفي يف موقفه من الرتاث. فقد حتّول يف بعض السياقات الرتاث 
))من خمزون نفيس وحارس للذات وما يشبه األّم الرحيمة إىل أب مضطهد وظيفته وأد احلياة(()111(.

ال يكمن خطر هذا االزدواج يف إثبات عقدة العصاب، وإّنام يتعّداها إىل البنى الفكرية املسؤولة عن 
صياغة التصّورات والرؤى. يعني ذلك اهتزاز أنامط الكتابة ونظم التفكري اهتزاًزا سيضعف القدرة 
عىل إبداع مرشوعات فكرية متامسكة نظرًيا وعملًيا. وقد كشف تفكيك بنية النّص احلنفي عمق ذلك 
االزدواج وتداعياته. فنّبه طرابييش إىل ذلك )التمييز املصطنع( الذي أقامه حنفي بني الرتاث والدين 

يف إثر إلصاقه صفة السلبية الكاملة للرتاث واإلجيابية املطلقة للدين)112(.

قادت اعتباطية التمييز التي سلكها حنفي إىل الوقوع يف تناقضات يستحيل اخلروج منها أو حّتى 
تربيرها. ))فمّرة يؤّكد حنفي تصّوره الفويرباخي املاركيس يف رضورة االحتكام إىل الواقع والعقل يف 
قراءة النصوص، ومّرة أخرى يناقض ذلك اخليار باّدعائه أّن الكاتب الذي ينتمي إىل حضارة نّصية 

مثل احلضارة العربية اإلسالمية يبحث عن حقيقة موجودة مسبًقا(()113(.

أّما السبب الثالث فهو يف عالقة بالسببني املذكورين سابًقا، وال سيام املتعّلق منهام بنوعية التناقضات 
تّياًرا فكرًيا قّدم نفسه عىل أساس كونه حاًل وسًطا بني  التناقض يشمل  أّن ذلك  احلنفية. إذ ال جدال يف 
األيديولوجيا اليسارية واأليديولوجيا اإلسالمية ذات الطابع احلركي. ولئن كانت التوفيقية عالمة راسخة 
يف تاريخ الثقافة العربية سواء من خالل البحث يف ما بني الرشيعة واحلكمة من اّتصال أم من خالل ثنائية 

األصالة واملعارصة، فإهّنا مل تفض إالّ إىل تناقضات عميقة مثلام حصل يف خطاب اليسار اإلسالمي.

• املوقف من املستغربني من خالل قراءة نصوص حممد أركون وعبد الرمحن بدوي: ال تقّل قراءة 
طرابييش ملرشوعات املستغربني العرب قيمة عن قراءته ملرشوعات التشكيالت األيديولوجية املختلفة 
التالقح  إليها. إضافة إىل أمّهية دور املستغربني يف  املتوّصل  النتائج  التحليل وأمّهية  من ناحيتي عمق 

احلضاري والتفاعل الثقايف بني العرب والغرب.

يربز عمق التحليل يف مستويني عىل األقل: هيّم املستوى األّول حسن اختيار النامذج املدروسة، فقد 

)111( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص ))1.

)112( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص ))2.

))11( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص ))2.
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أحسن طرابييش اختيار نموذجني مهّمني يف الثقافة العربية املعارصة باالنكباب عىل دراسة نصوص 
حممد أركون وعبد الرمحن بدوي.

بينام هيّم املستوى الثاين العملية التحليلية النقدية يف حّد ذاهتا، إذ توّجهت عناية طرابييش إىل البحث 
يف إشكالية ازدواجية النّص واخلطاب وما ينجم عن ذلك من مفارقات يصعب جتاوزها.

يقّدم أركون نفسه بصفته ناقًدا للعقل اإلسالمي باعتامد التحلييل السيميائي و)التفكيك التارخيي 
عرص  )إسالم  جتاوز  من  يمّكن  بام  املغلقة()115(  األضابري  )فتح  يف  أماًل  الوقائع()114(  ترشيح  أو 
حول  األركونية  األطروحة  يف  جاء  بام  ذلك  عىل  االستدالل  ويمكن  اليوم.  السائد  االنحطاط()116( 
نزعة األنسنة يف احلضارة العربية اإلسالمية حني اختار جيل التوحيدي ومسكويه إلثبات وجود نزعة 

إنسانية يف الثقافة العربية اإلسالمية أعاقتها عوامل تارخيية وسياسية عن التطّور)117(.

من  يعلنه صاحبها  ما  تظّل غري حداثية بحسب طرابييش، عىل خالف  األركونية  القراءة  أّن  غري 
أمّهية إدخال عامل التاريخ يف تفّهم الظاهرة الدينية بام فيها الظروف اخلاّصة بتدوين املصحف واعتامد 
املناهج الغربية يف سبيل علمنة املجال الديني، لكي يتحّرر من التوظيف السياسوي واأليديولوجي 

لدى السلطة واملعارضة عىل حّد سواء)118(.

والعامل  الدينية  الظاهرة  فهم  سوء  يف  التسّبب  بل  مقنّعة،  سلفية  بمامرسة  أركون  طرابييش  يّتهم 
التارخيي يف آن مًعا. ذلك أّن ما يصفه أركون بإسالم العرص الذهبي مل خيل من توّتر وفتن)119( عىل حّد 
العرص  صنع  من  يكون  أن  جيب  العرص  ))إسالم  بأّن  اإلقرار  إىل  طرابييش  خيلص  لذا  طرابييش.  تعبري 

وبعقلية العرص(()120(.

أّما النموذج الثاين الدي درسه طرابييش فيهّم السرية الذاتية لعبد الرمحن بدوي. عىل الرغم من 

))11( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص 9)1.

))11( اعتمد طرابييش عىل عدد من مؤلّفات محمد أركون منها: )نقد العقل اإلسالمي(، و)اإلسالم والغرب(. راجع: جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، 

ص ))1.

)116( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص 8)1.

)117( محمد أركون، النزعة اإلنسانية يف الفكر العريب.

)118( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص ))1.

)119( املصدر نفسه، ص 8)9-1)1.

)120( املصدر نفسه، ص 9)1.
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تأليف وترمجة. وقد احتكم اختيار طرابييش  بمئة وعرشين كتاًبا بني  املقّدرة  تعّدد مؤّلفات بدوي 
لسرية بدوي الذاتية دون غريها ملا تعكسه من تفكري صاحبها الشخيص يف قضايا عرصه ومواقفه من 

مثّقفي جيله واجليل الذي يليه)121(.

يكشف النقد الطرابييش لنصوص بدوي عن هشاشة مفهوم احلداثة يف تصّورات منّظر الوجودية 
العربية. وتربز تلك اهلشاشة يف ضحالة الفكر النقدي عند بدوي، فهو ال يتوّجه يف نقده للثورة املرصية 
يف  ينحرص  يكاد  وإّنام  مؤّسًسا،  نقًدا  ومنجزاهتا  براجمها  نقد  من  انطالًقا  النارص  عبد  مجال  ولزعيمها 
انطباعات ذاتية يقحم فيها اجلوانب الشخصية إقحاًما سافًرا)122(. يّتضح ذلك يف موقفه من قوانني 
اإلصالح الزراعي للسنوات الثالث 1952 و1955 و1967. إذ أسقط معاناته الشخصية ومعاناة 
لتجربة  تقييمه  املرصية يف  املنصورة  بريف  الرشباص  بقرية  الزراعية  أراضيهم  نتيجة مصادرة  عائلته 

الثورة النارصية)123(.

بيد أّن ضحالة تفكري بدوي النقدي تظهر بصورة أوضح يف موقفه من مثّقفي عرصه. إذ وصل به 
األمر إىل حّد شتم رموز فكرية وثقافية ذات بال يف الثقافة العربية أمثال أمحد أمني وطه حسني وعباس 

حممود العقاد وزكي نجيب حممود ونجيب حمفوظ وحممود أمني العامل وآخرين)124(.

عرصه  مثقفي  أخالق  حول  حيوم  الذي  )الردح()125(  بـ  النقدية  بدوي  عملية  طرابييش  يصف 
وشخصيتهم. لذلك خيلص إىل وسم تفكري بدوي بكونه )تفكرًيا هرطوقًيا()126(.

يّتضح من خالل القراءة الطرابيشية ألهّم رموز األيديولوجيا العربية املعارصة حمدودية تشّبعهم 
باحلداثة وقيمها إىل حّد ال يمّيز فيه بعضهم بني احلداثة والتغريب. وال حيسن فيه آخرون توظيف مبدأ 
القصور  املسهمة يف ذلك  العوامل  تعّددت  احلداثة ومرتكزها. ولئن  يعّد أساس مفهوم  الذي  النقد 
وتنّوعت، فإهّنا ال حتجب عمق مأزق األيديولوجيا العربية املعارصة وصعوبة استعادة الفعل املعريف 

)121( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 169.

)122( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 176.

))12( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 177.

))12( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 181.

))12( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 182.

)126( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 170.
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ألّوليته)127( عىل األمدين القريب والبعيد.

• مستوى استرشاف آفاق مرشوع احلداثة العربية: لئن تضّمنت املراحل السابقة من هذه الورقة 
البعد  بتحديد  معنيون  فإّننا  العربية،  اإلنتلجنسيا  عند  احلداثة  مرشوع  مستقبل  إىل  إشارات  البحثية 
من  التارخيية  الرؤية  سالمة  مدى  كشف  يف  االسترشاف  دور  بحكم  طرابييش  فكر  يف  االسترشايف 
عدمها. إذ أّن حسن قراءة املستقبل ال حيسنها إالّ من امتلك رؤية تارخيية سليمة. وال يمكن أن ُتكتسب 

تلك امللكة إالّ بتحصيل معرفة تارخيية عميقة وزاًدا معرفًيا متينًا بمنظومة قيام احلضارات وأفوهلا.

فإّننا  الظواهر وأفقها،  النواحي اإلجيابية عند استقراء مستقبل  املعتاد الرشوع بذكر  وإذا كان من 
يف  اإلسالمي  العريب  العامل  ينتظر  الذي  الكئيب  املستقبل  من  طرابييش  ختّوفات  من  االنطالق  خرّينا 
ضوء استمرار األوضاع عىل ما هي عليه لسبب أسايس هيّم عالقة هذا العنرص بالعنرص السابق مثلام 

ذكرنا آنًفا. غري أننا سنختتمه بتفاؤل طرابييش باملستقبل العريب إذا توّفرت أرضية مالئمة للحداثة.

- الناحية السلبية: تأّكد طرابييش بداية العقد األخري من القرن العرشين باملسار اخلاطئ للعامل العريب يف 
جمال مرشوع احلداثة العربية اإلسالمية، إذ الحظ أّن األوضاع تّتجه نحو مزيد من االنغالق والظالمية)128(.

قام تشاؤم طرابييش يف هذا السياق عىل قياس عمق مأزق اإلنتلجنسيا العربية، فهي مل تفشل يف تغيري 
األوضاع احلضارية نحو احلداثة فقط، بل إهّنا مل تقدر عىل جتاوز تناقضاهتا وأعطاهبا. وإذا علمنا أّن تزايد 
التعبئة األيديولوجية قد تطّورت وتوّسعت، فإّن الظالمية ستقيض عىل ما تبّقى من أمل يف التنوير وال سيام 

إذا متاهى اخلطاب العصايب لإلنتلجنسيا العربية مع خطاب السلطة، مثلام أوضح طرابييش ذلك.

مل تكن تلك القراءة نبوءة عّراف حياول فّك خيوط املستقبل، وإّنام كانت وجهة نظر مفّكر كانت 
لديه شجاعة نادرة يف املراجعات الذاتية واخلروج من دائرة الوثوقية والقوالب األيديولوجية النمطية 
عىل خالف كثري ممن قضوا نحبهم من دون أن جيرؤوا عىل تصحيح أخطائهم وتغيري مواقفهم)129(. 
الشهرية يف مصارحة  أيلول/ سبتمرب  لذلك مل جيد طرابييش غضاضة بعد أحداث احلادي عرش من 
العامل العريب اإلسالمي بكونه مهّدد باالرتداد إىل قرون وسطية جديدة)130(، عىل الرغم مّما حيمله هذا 

السياسات،  لألبحاث ودراسة  العريب  )املركز  الدميقراطي ومآالتها، ط1،  االنتقال  العربية وفاعليتها يف مأزق  األيديولوجية  األزمة  الحبيّب،  )127( سهيل 

2017(، ص 270.

)128( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص 12.

)129( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص 12.

)0)1( سبق أن ذكرنا انزياح طرابييش عن األيديولوجيا اليسارية بنسختيها القومية واملاركسية إىل ليربالية تنويرية. كذلك ميكن عّد تغرّي موقفه من مرشوع 
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النذير من فأل يسء يف وقت كان هُيّلل فيه بعضهم اغتباًطا واحتفااًل باالنتقام من أمريكا الباغية.

- الناحية اإلجيابية: لئن بدا طرابييش متفائاًل بقدرة العامل العريب اإلسالمي عىل جتاوز إخفاقاته نحو 
أفق إنساين أرحب وإسهام حقيقي يف مرشوع احلداثة الذي مل يكتمل، فإّنه ربط كسب معركة احلداثة 

بضوابط ال غنى عنها وإالّ استحال األمر إىل رضب من التمنّيات واألماين بعيدة املنال.

لتعّدد  الزاهر  املستقبل  معركة  لكسب  اقرتحها طرابييش  التي  كلها  الضوابط  يصعب حّقا حتديد 
ضوابط  ثالثة  عن  يقّل  ال  بام  االكتفاء  يمكننا  أّنه  غري  ومناهلها.  حقوهلا  تباين  عن  النامجة  جماالهتا 

متعاضدة يف ما بينها، وهي ذات منزع عقالين إبستمولوجي يف مجلتها.

من  وحتديًدا  نفسه  الرتاث  داخل  من  العقالنية  النزعة  إطالق  إمكان  طرابييش  افرتض  أّواًل:   -
)اإلسالم القرآين()131( يف سبيل التحّرر من )األيديولوجيا احلديثية( يف مرحلة أوىل. وال يرى طرابييش 
مانًعا يف اضطالع من سامهم بـ )القرآنيني اخللص()132( هبذا الدور الريادي. ولئن نفّضل مناقشة هذا 
كان  إذا  ألركون  وّجهها  التي  السلفية  هتمة  جدوى  عن  التساؤل  لنا  يسوغ  فإّنه  الطرابييش،  املوقف 

طرابييش بدوره ينحو منحى إحيائًيا؟

- ثانًيا: يدعو طرابييش إىل )ثورة كوبرنيكية()133( تغرّي تصّورات املسلمني إىل أنفسهم وإىل العامل. 
والسؤال  العامل()135(.  و)كتاب  العقل  منطق  إىل  الكتاب()134(  و)عامل  املعجزة  منطق  من  فيتحّولون 
حمدودة  كوبرنيكية  ثورة  انتظار  يمكن  حّد  أّي  إىل  األّول  الرشط  إىل  بالنظر  السياق  هذا  يف  املطروح 

بحدود النّص وباضطالع فئة معّينة باحتكار تأويل ذلك النّص؟

والفقهي  والكالمي  اللغوي  بالرتاث  املهتّمة  النقدي  اجلهد  مواصلة  إىل  طرابييش  يدعو  ثالًثا:   -
تكّثًفا  العرشين  القرن  العقد األخري من  التي شهدت خالل  العريب اإلسالمي  والتارخيي  والفلسفي 

الجابري يف نقد العقل العريب من اإلعجاب إىل املراجعة والتصحيح مستندات تدعم موقفنا اإليجايب من قيمة النقد الذايت عند طرابييش.

)1)1( جورج طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ص )18.

)2)1( جورج طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ص )18.

)))1( جورج طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ص 182

)))1( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))1( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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يف عددها)136(. فذلك هو الرشط األسايس لربوز حتديث أهّم بوصفه مهاًدا ال غنى عنه يف أّمة يشّكل 
تراثها الفكري )رأسامهلا الرمزي()137(، بعبارة بورديو.

بدا من البنّي تأّثر استرشاف طرابييش ملرشوع احلداثة العربية بقراءته لتصّورات أهّم التشكيالت 
العربية يف ما خيّص سؤال احلداثة ومتفّرعاته. ولئن برزت نزعته العقالنية التنويرية يف أكثر من موقف، 
فإّن مستقبل احلداثة العربية بات مفتوًحا عىل االحتامالت كلها، فال فرق حقيقي بني الناحيتني السلبية 
واإلجيابية ما دام العامل العريب اإلسالمي مل يتخّلص من حالة العصاب اجلامعي التي متّلكته، ومل يبارش 
النقد الذايت املأمول بعيًدا عن منطق السادية وجلد الذات. لكن السؤال املطروح: إىل أّي حّد وفت 
القراءة الطرابيشية للحداثة العربية بوعودها؟ وبجملة أوضح: إىل أّي حّد يمكن التعويل عىل مرشوع 

طرابييش يف صياغة حداثة عربية إسالمية نوعية؟

ثالًثا: حدود قراءة طرابييش ملرشوع احلداثة العربية

السابقة إشارات عدة حول مدى وجاهة تصّورات طرابييش سواء يف  التحليل  تضّمنت مراحل 
مستوى اآلليات أم يف مستوى املرشوعات الفكرية املنقودة. فعندما بحثنا يف موقف طرابييش من نقد 
مرشوع اجلابري املخّصص لنقد العقل العريب وشى النقد الطرابييش لذلك املرشوع بتصّوراته حول 
املوقف من الرتاث واحلداثة وغريمها من املشكالت املّتصلة هبام. لكن ذلك التساؤل بدا مقتضًبا ويف 
حاجة إىل توّسع يف مستوى ضبط األفكار وحتديدها. وهو ما سنقوم به يف هذا العنرص بإجياز من دون 

إطناب انطالًقا من النظر يف مستويني: مستوى اآلليات ومستوى املضامني.

القراءة الطرابيشية وتنّوعت، وهو أمر منتظر من رجل له . 1 مستوى اآلليات: تعّددت آليات 
إّطالع عميق عىل الثقافة الغربية تتجاوز االّطالع واالقتباس إىل التحليل والرتمجة ألبرز رموز الفكر 
Al� وألتوسري De Beauvoir وسيمون دي بوفوار Sartre  الغريب أمثال هيغل وفرويد وسارتر

.Marquez)138( وماركيز thusser

وال تثريب إذا ما أكدنا عىل قيمة تعّدد تلك اآلليات بتعّدد احلقول العلمية الراجعة إليها، ال سيام 
أّن طرابييش صاغها بلغة صقيلة خالية من احلشو والبهرجة االصطالحية. ويمكن أن يكون كّل ذلك 
درًسا مهاًم لداريس الفكر العريب واملّطلعني عىل أهّم املسارات الفكرية واأليديولوجية العربية يف عدم 

)6)1( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص 43.

)7)1( بيري بورديو، الرمز والسلطة، عبد السالم بنعبد العايل )مرتمًجا(، )الدار البيضاء، دار توبقال، 1991(، ص 60-52.

www.aljazeera.net :8)1( راجع مقال جورج طرابييش وربع قرن يف نقد الجابري باملوقع اإللكرتوين(
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إثقال كتاباهتم بمصطلحات فضفاضة متنافرة ال تؤّدي املعنى املطلوب، ومن ثمة ال تكسب الرهان 
املنتظر منها. فاإلغراب االصطالحي واملفهومايت ليس دليل نبوغ وال متّيز.

انطالًقا من  العربية اإلسالمية  النفاذ إىل أعامق الشخصية  وّظف طرابييش تعّدد تلك اآلليات يف 
فيها  طّبق  التي  األدبية  احلداثة  عن  النظر  ورصفنا  الفكرية  بالنخبة  اهتممنا  ولئن  نخبتها.  خطاب 
طرابييش مقاربته )التحليلنفسية( يف دراسة بعض األعامل الروائية)139(، فإّن النتائج التي توّصل إليها 

مهمة)140( بام أهّنا تعيد األمل إىل العامل العريب اإلسالمي يف إمكانية استئناف دوره احلضاري املعّطل.

بيد أّن عدًدا من األسئلة تفرض نفسها مثل إىل أّي حّد يمكن فصل اآلليات واملناهج عن املادة 
املدروسة؟ ما قيمة دراسة خطاب ما إن كنّا سنغرقه بعدد من )اآلليات املستوردة( والغريبة عن املجال 
العربية اإلسالمية سلطة مطلقة  للنّص يف احلضارة  فعاًل  إذا كانت  أنتجها وصاغها؟  الذي  التداويل 
تلغي العقل فكيف يمكن تفسري ازدهار تلك احلضارة يف مرحلة ما؟ وإىل أّي حّد يمكن أن تقرتن 

الظالمية ومتفّرعاهتا بام سامه طرابييش بـ ))تصنيم النّص(()141( و))األيديولوجيا النصّية(()142(؟

جيب أن نذّكر بأّن االختصاص األصيل لطرابييش اللغة واآلداب العربية، ففي هذا االختصاص 
يعّلم  التخّصص  ذلك  أّن  إثبات  طرابييش  بتخّصص  التذكري  من  وغايتنا  العلمية.  أّول شهاداته  نال 
منظوريه خالل درسهم املنهجي األّول وجوب االنطالق من مادة النصوص بالتدّرج من املباين للنفاذ 

إىل املعاين سواء أكان ذلك النّص أدبًيا أم حضارًيا.

النصوص املدروسة.  بّد أن تراعي خصوصيات  املعتمد وآلياته املختلفة ال  املنهج  أّن  يعني ذلك 
أو  الباحث  حتّمل  وإّنام  واالنكامش،  لالنغالق  رديًفا  ليست  السياق  هذا  يف  املقصودة  واخلصوصية 
الدارس مسؤولية استكشاف خصوصّية نّص ما ونوعية املنهج املالئم له يف جمال تداويل معنّي. ففي 

ضوء هذا املعطى يمكن تقييم أدوار الباحثني ومراتبهم)143(.

فيه،  النظر  متعنّا  إذا  خطورة  من  خيلو  ال  فإّنه  العلمية،  األوساط  يف  معروًفا  الكالم  هذا  كان  لئن 
وأخذنا بعني االعتبار انتسابنا إىل املجال التداويل العريب اإلسالمي. فإن حتّدثنا عن الرتاث بصفة عامة 

)9)1( مثاًل: أعامل نجيب محفوظ.

)0)1( من املنتظر أن نشري إىل النتائج يف عنرص املضامني والخامتة.

)1)1( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص )6).

)2)1( املصدر نفسه، ص )61.

)))1( طه عبد الرحمن، الحوار أفًقا للفكر، ط1، )الرشكة العربية لألبحاث والنرش، )201(، ص ))1.
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أّي  التنسيب. فعن  التي تفرض  التعميم خمّل بمبدأ املوضوعية  أّن  أّوهلا  نقع يف مزالق ال خمرج منها: 
تراث نتحّدث؟ وهل باالستطاعة حًقا االّطالع عىل ختّصصات الرتاث املادي والفكري كلها؟

باآللة  الرتاث  ذلك  تشّبع  لنا  الستبان  ماثلهام  وما  والكالمي  الفقهي  الرتاث  عىل  اقترصنا  لو 
اآللة  اعتامد  جيب  أّنه  ذلك  يعني  القاري.  ومحو  الرمحن  عبد  طه  ذلك  إىل  أشار  مثلام  املنطقية)144(، 
املنطقية يف دراسة ذلك الرتاث واملنهج التداويل الذي يراعي نظام املعرفة السائد ومنظومتي اللغة 

والعقيدة.

يكشف ذلك األمر أّن خماطر النظرة التجزيئية للرتاث واالنبهار باملدرسة االسترشاقية مل يكن حكًرا 
عىل اجلابري وأركون وغريمها، وإّنام ترّسب ذلك التأثري إىل فكر طرابييش نفسه من خالل األدوات 
أقّل حّدة وخطًرا يف  أّنه  بيد  ثانًيا.  املعارصة  العربية  أّواًل واحلداثة  الرتاث  دراسة  املعتمدة يف  الرّبانية 
املرشوع الطرابييش بام أّنه خلص إىل تأكيد وحدة العقل العريب اإلسالمي، وأرجع سبات العقل يف 

احلضارة العربية اإلسالمية إىل عوامل داخلية أساًسا يمكن جتاوزها وختّطيها.

ولئن حرضت بعض آليات الرتكيب والبناء مثل آلية االستنتاج وإعادة االستنتاج وآلية الرتتيب 
وآلية إسناد القيم واملعايري يف القراءة الطرابيشية، فإّن آلية التفكيك ظّلت مهيمنة سواء من الناحية 
طرابييش  تقييم  يف  مارستها  التي  التأثري  درجة  يف  جّلًيا  ذلك  يربز  الكيفية.  الناحية  من  أم  الكمية 
يف  أساسية  نواة  النقد  يعّد  طرابييش  أّن  إىل  يعود  ذلك  ولعّل  املختلفة،  العربية  النخبة  لتصّورات 

مرشوع احلداثة.

وإذا كان تأثري فلسفة األنوار بّينًا يف تبنّيه ملسلمة النقد، فإّن صدى الفلسفة الكانطية بدا أكثر بروًزا 
من غريه وال سيام يف جمال توّجه طرابييش إىل نقد نقد العقل العريب. وهو ما حييلنا ضمنًيا عىل النقد 

الكانطي مللكة العقل املحض)145(.

ولعّل ما يلفت النظر كذلك خفوت حضور املقاربتني اللسانية والداللية يف مستوى تدّبر النصوص 
الرائجة يف اخلطاب العريب املعارص، عىل الرغم من  النقدية  التأسيسية للحضارة اإلسالمية أم  سواء 

أمهّية تلك املقاربة مثلام برزت يف مرشوع املفّكر اإليراين عبد الكريم رسوش عىل سبيل الذكر.

ومّلا كان املوقف من مرشوع احلداثة العربية يمّر عرب استلهام الرتاث واملوقف منه، فإّن تقييم جودة 
املتعّلق بتصحيح مسار  فإّن مرشوع طرابييش  لذا  الرئيسية.  البوابة  الفكرية متّر عرب هذه  املرشوعات 

)))1( طه عبد الرحمن، الحوار أفًقا للفكر، ص 0)1-1)1.

)))1( إميانويل كانط، نقد العقل املحض، موىس وهبة )مرتجاًم(، )بريوت، مركز اإلمناء القومي، د.ت(.
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العربية  التحديث  األّول هشاشة مرشوعات  العربية اصطدم بحاجزين كبريين. هيّم احلاجز  احلداثة 
عىل الصعيدين الفكري والواقعي، أّما احلاجز الثاين فيهّم قصور اآلليات املعتمدة عن حتقيق الرهان 
املنشود.  وهو قصور يمكن جتاوزه إذا ما متّت عملية مأسسة مرشوعات احلداثة العربية باالنتقال من 
أّنه سيكون  فيه  املؤّسسايت)146(.  ومّما ال شّك  التفكري  الفردية إىل املجهودات اجلامعية ضمن  اجلهود 

خللل اآلليات املذكور سابًقا تأثري بنّي يف مستوى املضامني.

من  معنى  كلمة  حتمله  ما  بكّل  للمباين  منطقًيا  امتداًدا  املضامني  تشّكل  املضامني:  مستوى  يف   .2
أبعاد حتيل عىل لغة النّص ونمط الكتابة ونظام التفكري. لذا ليس من الوجيهي الفصل بينهام ما دامت 
هذا  يف  املضامني  عن  حديثنا  عّد  ويمكن  الفكرة.  وصياغة  املعنى  إيصال  ختّص  مشرتكة  وظيفتهام 
إن بدت يف  نافح عنها طرابييش حّتى  التي  املفهومات واألفكار  تأليفية ألهّم  يمّثل صياغة  املستوى 

حاجة إىل مساءلة وإعادة نظر أحياًنا.

جديدة،  عقالنية  نحو  يف:  متمّثلة  كربى  عناوين  ثالثة  يف  الطرابيشية  الفكرية  املراجعة  حرص  اخرتنا 
والفرق بني التغريب والتحديث، واحلداثة مرشوع غري مكتمل. وقد احتكم اقتصارنا عىل هذه العناوين 
الثالثة دون سواها إىل متثيلها ملستوى معنّي من مستويات اهتامم طرابييش ملرشوع احلداثة. فاملستوى األّول 
املستوى  أّما  الواسعة.  الشهرة  خالل  من  العربية  الفكرية  املرشوعات  أبرز  ألحد  الطرابييش  النقد  يمّثل 
هيّم  بينام  التحديث.  باسم  الغربية  الثقافية  املنظومة  يف  االنصهار  من  الطرابييش  املوقف  فيكشف  الثاين 
املستوى الثالث ما ينبغي أن يكون عليه الفهم الصحيح للحداثة بام هي صريورة متواصلة نحو األفضل.

يكن  مل  لو  الوضوح  بذلك  العربية  للحداثة  الطرابيشية  القراءة  تكن  مل  جديدة:  عقالنية  نحو   •
مرتكزها النظري متينًا وأفق انتظارها رحيًبا. فطرابييش مل يواري أو هيادن يف اهّتام بعض )العقالنيني( 

العرب بالقصور املعريف، بل )التزييف( والوقوع يف دوائر املركزية الثقافية الغربية.

ن )بفتح  سبق لنا اإلشارة إىل عّينة من تلك املغالطات التي ارتكبها اجلابري حينام مّيز بني العقل املكوَّ
الواو()147(، ونسب تعريفهام إىل كتاب )العقل واملعايري()148( الالند.  املكّون )بكرس  الواو( والعقل 
بينام يرجع ذلك التعريف إىل بول فولكيه Foulquié صاحب كتاب )معجم اللغة الفلسفية()149(. 

)6)1( نعني بالتفكري املؤّسسايت تظافر الجهود الفردية واندراجها ضمن مجموعة ويف إطار مؤّسسات تسهر عىل متابعة تلك األعامل وتجويدها بطريقة 

تجعل منها عماًل مخربيًا دقيًقا.

)7)1( جورج طرابييش، نظرية العقل.

.Lalande, André, La Raison et les normes, Edité par Librairie Hachette, 19(8- :راجع )8)1(

.Paul, Foulquié et Raymond Saint-Jean, Dictionnaire de la langue philosophique, 1962- :9)1( راجع(

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=18165107205&searchurl=tn%3Dla%2Braison%2Bet%2Bles%2Bnormes%26sortby%3D17%26an%3Dandre%2Blalande&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2
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ولعّل ذلك التزييف راجع إىل ما يمّثله اسم الالند من قيمة يف جمال الدراسات النقدية والفكرية.

ولئن كان من املحتمل إرجاع تلك املراجعة الطرابيشية ملعنى العقل يف مظانه الغربية احلقيقية إىل 
مسائل ذاتية، فإّن تنزيل تلك املراجعة الطرابيشية يف سياقيها املعريف واحلضاري يكسبها مناعة ويوّضح 
رهاهنا املنشود. فطرابييش من أنصار العقالنية سواء بصفته األيديولوجية القومية العلامنية أم باختياره 

النهائي لليربالية التنويرية.

بيد أّن العقالنية التي يسعى طرابييش إىل تكريسها يف الثقافة العربية من خالل النامذج املتعّددة التي 
درسها عقالنية تنبذ األداتية والتفكري األحادي مهام كانت درجة صّحته. وهي هبذا املعنى تعتمد منهًجا 
مرّكًبا يف دراسة الفكر. وقد وجدنا يف تعّدد اآلليات املوّظفة يف قراءة طرابييش ملرشوع احلداثة العربية 
عالمات لذلك املنهج الرتكيبي فهل يمكن القول إّن طرابييش من دعاة )العقالنية املفتوحة()150( عىل 

طريقة إدغار موران Morin؟

يصعب املامهاة بني طرابييش وموران ألسباب عّدة، من أمّهها تباين منطلقات الرجلني. فموران 
يبحث يف واقع حداثة غربية أتلفت بقية األبعاد املعنوية والروحية لإلنسان، بينام يبحث طرابييش يف 
استيعاب  مانًعا يف  ترى  املفتوحة ال  إّن عقالنية موران  إىل ذلك،  إضافة  واقع حداثة عربية جمهضة. 
العنارص اخليالية والرمزية من أساطري وغريها ضمن دائرهتا ما دامت تعرّب بطريقتها اخلاّصة عن شكل 
من أشكال التفكري العقالين)151(. أّما عقالنية طرابييش فحريصة عىل القطع مع )العقل التخرجيي()152( 

الذي أكسب املرويات سلطة موازية إن مل نقل سلطة أعىل من النّص األصيل املنّزل.

العقالنية  عنوان  ضمن  العنوان  هذا  إدراج  املمكن  من  كان  والتحديث:  التغريب  بني  التفريق   •
اجلديدة املذكور سابًقا ملا ال يقّل عن عاملني.

يف  بينهام  مّيز  فقد  والتحديث،  التغريب  بني  بالفرق  طرابييش  اهتامم  بنوعية  األّول  العامل  يتعّلق 
نطاق مراجعته للعقالنية الديكارتية التي مّثلها طه حسني يف الثقافة العربية. هبذا املعنى ينتهج طرابييش 

العملية نفسها التي أنجزها يف قراءته لنصوص اجلابري.

أّما العامل الثاين فيهّم الرهان الذي يتوق طرابييش إىل حتقيقه، إذ هو رهان حضاري يزمع تأسيس 

)0)1( إدغار موران، املنهج إنسانية البرشية، الهوية البرشية، هناء فتحي )مرتجمة(، ط1، )أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث، 2010(، ص 1)1.

)1)1( إدغار موران، املنهج إنسانية البرشية، ص 1)1.

)2)1( جورج طرابييش، من إسالم القرآن، ص 89).



303

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

حداثة حقيقية عربية. ويف هذه احلالة ال يمكن احلديث عن حداثة من دون مبدأ العقالنية ومتفّرعاهتا.

يقيم طرابييش مقارنة بني التغريب والتحديث نخرّي ضبطها يف اجلدول اآليت:

- جدول خصائص التغريب)143) والتحديث:
خصائص التغريب خصائص التحديث

- )سريورة نزع للهوية قلعها واستالهبا(.
- )سلب للهوية وإفقار هلا إىل حّد اإلعدام(.

- )استالب ممجوج ومرفوض من قبل اجلهز النفيس(.

- )سريورة عىل مستوى التامهي املرشوط واجلزئي والتدّرجي(.
- )تفتيح الشخصية عىل تعّدد ال متناه األبعاد(.
- )مكتسبات التحديث قابلة للتمثيل النفيس(.

فّضلنا  فإّننا  والتحديث،  التغريب  لثنائية  طرابييش  أسندها  أخرى  خصائص  إضافة  ممكنًا  كان  لئن 
االكتفاء بتلك العّينة التي تعّد نموذًجا ممثاًل للموقف الطرابييش من هذه املشكلة. وقد بدا طرابييش 
يف مقارنته مفّضاًل التحديث عىل التغريب ظنًا منه أّنه احلّل األنسب ألّمة تراثية ما دام يوّظف الرتاث 

ويستلهمه يف حتّول حضاري خاّلق)154(.

غري أّن السؤال الذي ينبغي طرحه إىل أّي حّد يمكن الفصل بني احلداثة والتحديث؟ ماذا يمكن 
إىل  التونيس وصواًل  الدين  باشا وخري  منذ عهد حممد عيل  التحديثية كلها  العرب  أن تسمى جتارب 

التجربتني النارصية بمرص والبورقيبية بتونس؟

إّن حذرنا من الوقوع يف اإلجابات التبسيطية)155( ال يمنعنا من اإلقرار باستحالة الفصل بني احلداثة 
والتحديث استناًدا إىل ما ذكرناه يف املهاد النظري هلذه الورقة العلمية وخلصنا فيه إىل أّن احلداثة مفهوم 
املتعّلقة  املختلفة  للتصّورات  تغيري  التحّول إىل ممارسة عملية  قبل  وإّنه  متعّددة،  أبعاًدا  فلسفي خيتزن 
باإلنسان والعامل واآلخر. ثم أال يعّد اعتبار طرابييش ملسرية التحديث املرشوط واجلزئي والتدّرجي 

تصوًرا يف حاجة إىل املراجعة ملا ال يقّل عن سببني.

يّتصل السبب األّول بأّن وضع رشوط أمام التحديث يضعنا ضمن منطق )الينبغيات(، وهو منطق 
يتناف مع جوهر احلداثة.

)))1( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص 2).

)))1( املصدر نفسه، ص )).

)))1( تستدعي اإلجابة عن تلك األسئلة ورقة بحثية خاّصة بها. 
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أّما السبب الثاين فيكشف حجم املأزق الذي انتهت إليه القراءة الطرابيشية، إذ القول بالتجزيئية والتدّرجية 
اعرتاف ضمني بأّن التغريب مسألة وقت ال غري، أو بعبارة أخرى رهني التحّول من حالة إىل أخرى.

)املفهومات  من  عدد  بني  التمييز  يف  اجلادة  الطرابيشية  املحاولة  تلك  من  التقليل  يمكن  ال  أّنه  بيد 
املثقف  قدرة  إثباهتا  يف  املحاولة  تلك  قيمة  تكمن  إذ  واملعارص)156(.  احلديث  العريب  الفكر  يف  امللتبسة( 
العريب عىل املراجعة املعّمقة وفتح باب األمل إلمكان إسهام العامل العريب يف مرشوع احلداثة غري املكتمل.

• احلداثة مرشوع غري مكتمل: لو أعدنا ترتيب مواقف طرابييش من إخفاق مرشوع احلداثة العربية 
عّد طرابييش  إىل  األمر  بنا  التارخيي النتهى  الفوات  تدارك حالة  إىل  العريب اإلسالمي  العامل  وحاجة 
مفكًرا حداثًيا متفائاًل بإمكان التغيري احلضاري اإلجيايب ما دامت احلداثة ميدان فعل حضاري مستمّر. 
ولئن حتّولت احلداثة يف اخلطاب العريب املعارص إىل أيديولوجيا مثلها مثل كثري من املفهومات والقضايا 
يف  اإلبستمولوجي  التفكري  استئناف  إمكان  فإّن  والتنمية()157(،  والثقافة  والثورة  )العدالة  األخرى 

شأهنا ممكن يف كّل ظرفية تتوّفر فيها أرضية البناء احلضاري.

العقل  بـ )سبات  املعارص معرفًيا سواء ضمن ما سامه  العريب  أّن تفسري طرابييش لقصور اخلطاب  بيد 
يف اإلسالم( يف أثناء حفره األركيولوجي يف أهّم النصوص الرتاثية أم ما سامه بـ )التزييف( و)اهلرطوقية( 
ضمن معاجلته للتسطيح املعريف الذي وسم عدًدا من املرشوعات الفكرية العربية ال خيلو من مبالغة أحياًنا.

تتجىّل تلك املبالغة يف تضخيم دور العوامل الداخلية يف انزياح احلضارة العربية اإلسالمية عن نزعة 
العقلنة واألنسنة، ومقابل ذلك هّون طرابييش من تأثري العوامل اخلارجية)158(. فبقدر ما يف هذه القراءة 
العوامل  فإّن )تقزيم(  الذات يف صنع حارضها ومستقبلها،  يرّكز عىل دور  تنويري  الطرابيشية من جهد 
التارخيية  األحداث  تسلسل  مراجعة  إّن  إذ  واإلسرتاتيجية.  التارخيية  الناحيتني  من  يستقيم  ال  اخلارجية 
ومتغرّيات الساحة الدولية يثبتان إثباًتا بّينًا أّن مرشوع احلداثة العربية اصطدم باألطامع االستعامرية والنزعة 
اإلمربيالية للقوى الغربية يف اهليمنة. وعىل الرغم من أّن رواد النهضة كانوا يف معظمهم رجال دولة أو 
)مثّقفني عضويني()159( بعبارة غراميش، فإهّنم مل يقدروا عىل مواجهة تلك املوجة االستعامرية العاتية)160(.

)6)1( تحّدث عن عدد من هذه املفهومات كامل عبد اللطيف. راجع: كامل عبد اللطيف، مفهومات ملتبسة يف الفكر العريب املعارص، )بريوت، دار 

الطليعة، 1992(.

)7)1( عبد اإلله بلقزيز، العرب والحداثة، ص 27.

)8)1( جورج طرابييش، املثقفون العرب، ص 161.

)9)1( مثاًل: خري الدين باشا يف تونس.

)160( ميكن يف الحالة التونسية مراجعة عيل املحجويب، جذور انتصاب الحامية الفرنسية بتونس. وكذلك بشري التلييل، العالقات الثقافية، مرجع سابق.
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ثقايف،  وانفتاح  بتالقح حضاري  يقرتن  مل  احلداثة  العريب يف مرشوع  العامل  انخراط  أّن  يعني ذلك 
وإّنام اصطبغ بالقّوة العسكرية الغاشمة. وسيكون هلذا االقرتان تداعيات خطرية وامتدادات عدة يف 

مستويات مفهوم احلداثة وداللتها والعالقة مع الغرب)161(.

لعّل من أهّم الفوائد التي يمكن استخالصها من القراءة الطرابيشية ملرشوع احلداثة فائدتني بارزتني: 
هتّم الفائدة األوىل تعزيز النقد اإلبستمولوجي وتفاعل املناهج يف دراسة املرشوعات الفكرية العربية دراسة 
التمجيدية للذات والبكاء عىل أطالل املجد  التجاذبات األيديولوجية والنزعة  نقدية معّمقة والنأي عن 

التليد. أّما الفائدة الثانية فتخّص تكريس احلّق العريب اإلسالمي يف حداثة نوعية تراعي ممّيزاته اخلاّصة.

دعا  فقد  الرمحن.  عبد  وطه  طرابييش  موقفي  بني  التشابه  بعض  املضامر  هذا  يف  يالحظ  ما  ولعّل 
عبد الرمحن إىل تكريس مبدأ احلق العريب اإلسالمي يف االختالف الفلسفي)162(، ونّدد بمن وصفهم 
للحداثة  الغريب  التطبيق  حماكاة  يف  مهّمتهم  حرصت  الذين  من  املقّلدين()163(  العرب  )احلداثيني  بـ 
من دون النفاذ إىل جوهر احلداثة أو )روحها(، عىل حّد تعبريه. لكن ذلك التامثل الظاهر خيفي تباينًا 

صارًخا يف املنطلقات واملآالت ال يسع املجال لتفصيله يف هذا السياق.

املقارنات ال تعنينا كثرًيا، فإّنه من الرضوري اإلشارة إىل  املقارنة أو غريها من  إذا كانت تلك 
أّن القراءة الطرابيشية ملرشوع احلداثة العربية ينتهي باإلقرار إىل تالزم احلداثة مع ثالثية الرأساملية 
والعقالنية والديمقراطية)164(. وبقدر ما حييل ذلك التالزم إىل جماالت االقتصاد والفكر والسياسة 
إىل  املطروح  السؤال  فإّن  اهليغيل واملاركيس خاّصة،  النسقني  الشهري يف  التارخيي  واستعادة اجلدل 
أي حّد يمكن فيه اعتامد احلالة األوروبية نموذًجا حداثًيا كونًيا يمكن تطبيقه يف عاملنا العريب؟ وإذا 
سّلمنا مع هابرماس بأّن احلداثة مرشوع غري مكتمل فام احلاجة إىل استعادة التطبيق الغريب للحداثة 

عندنا؟

تصطدم هذه األسئلة وغريها بريادية النموذج الغريب عىل الرغم من تعّدد هنّاته والنقد املوّجه له من داخل 
املجال العمومي الغريب أساًسا. وما يالحظ يف هذا الصدد تفّطن طرابييش إىل صعوبة املامثلة واملامهاة بني احلالتني 
العربية والغربية. فقد أشار -عىل سبيل الذكر- إىل أّن الديمقراطية ال يمكن أن ُتصان بصندوق االقرتاع ما مل 

)161( عبد اإلله بلقزيز، العرب والحداثة.

)162( طه عبد الرحمن، الحّق اإلسالمي يف االختالف الفكري، )بريوت، املركز الثقايف العريب، )200(.

))16( طه عبد الرحمن، روح الحداثة.

))16( جورج طرابييش، من النهضة إىل الرّدة، ص 119.
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اليوم يف بعض بلدان ما  الرأس()165(. ولعّل ما يمكن رصده  بـ )صندوق مججمة  تكن قد حدثت يف ما سامه 
يسمى بـ )الربيع العريب(، وحتديًدا احلالة التونسية من انسداد مقلق صرّيها ديمقراطية أداتية أو شكالنية ال غري.

خامتة

أثبت تناولنا موضوع قراءة طرابييش ملرشوع احلداثة العربية قيمتها املشكلة والرهانية يف فكره، عىل 
الرغم من تفاعلها مع مشكالت أخرى مثل الرتاث والنهضة والديمقراطية والعلامنية. وقد كشف لنا 

ذلك التناول أهّم النتائج اآلتية:

• تعّدد آليات القراءة الطرابيشية ملرشوع احلداثة العربية شأن آليات التفكيك واحلفر األركيولوجي 
للنصوص والتحليل النفيس واالستنتاج وإعادة االستنتاج.

• عوامل مرّكبة أعاقت مرشوع احلداثة العربية منها التارخيي والسوسيوسيكولوجي والسيايس.

• عمق مأزق األيديولوجيا العربية املعارصة، إذ برز قصورها املعريف بّينا إىل حّد اخللط بني التغريب 
بمبادئ  والتالعب  احلقيقيني،  املراجع  أصحاب  إىل  اإلحاالت  نسبة  بصحة  واإلخالل  والتحديث، 

املوضوعية العلمية من نقد ال يواكبه بناء، وإطالق أحكام انطباعية.

بقي  فإّنه  العربية،  احلداثة  مرشوع  آلفاق  الطرابيشية  املقاربة  يف  االسترشايف  البعد  حرض  لئن   •
مفتوًحا عىل االحتامالت كلها، إن مل نقل إّن العامل العريب مهّدد باالرتداد إىل قرون وسطى جديدة عىل 

حّد تعبري طرابييش.

جتويد  يف  الفكرية  املراجعة  دور  إثبات  عىل  الطرابيشية  املقاربة  يف  الذايت  النقد  قيمة  تقترص  ال   •
املرشوعات احلضارية، وإّنام كذلك يف متييزها بني النقد املؤّسس وجلد الذات. وهو ما جتىّل يف إقرار 
الذي مل  إكامل مرشوع احلداثة  النوعي يف  العريب اإلسالمي وإمكان إسهامه  العقل  طرابييش بوحدة 

يكتمل.

))16( جورج طرابييش، هرطقات2، ص 7.
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قائمة املصادر واملراجع

1. املصادر واملراجع العربية

أ. املصادر

طرابييش. جورج، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ط1، )بريوت، دار الساقي، 2008(.
رياض  )منشورات  ط1،  مجاعي،  لعصاب  النفيس  التحليل  والرتاث:  العرب  املثقفون  ــــــــ، 

الريس، 1991(.
ــــــــ، مصادر الفلسفة بني املسيحية واإلسالم، ط2، )بريوت، دار الساقي، 1998(.

ــــــــ، من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، ط1، )بريوت دار الساقي ورابطة العقالنيني العرب، 
.)2010

ــــــــ، من النهضة إىل الرّدة: متّزقات الثقافة العربية يف عرص العوملة، ط1، )بريوت، دار الساقي، 
)2000

ــــــــ، نظرية العقل، ط1، )بريوت، دار الساقي، 1996(.
العقالنيني  رابطة  )بريوت،  ط1،  إسالمية-إسالمية،  كإشكالية  العلامنية  عن  هرطقات2:  ــــــــ، 

العرب ودار الساقي، 2008(.
ــــــــ، وحدة العقل العريب، ط1، )بريوت، دار الساقي، 2002(.

ب. املراجع

أركون. حممد، النزعة اإلنسانية يف الفكر العريب جيل التوحيدي ومسكويه، هاشم صالح )مرتمًجا(، 
)بريوت، دار الساقي، 1997(.

احلبّيب. سهيل، األزمة األيديولوجية العربية وفاعليتها يف مأزق االنتقال الديمقراطي ومآالهتا، 
ط1، )املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2017(.

توبقال،  دار  البيضاء،  )الدار  )مرتمًجا(،  العايل  بنعبد  السالم  عبد  والسلطة،  الرمز  بيري،  بورديو. 
.)1991

اجلابري. حممد عابد، نحن والرتاث، ط3، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 1983(.
الغابري. عبد الباسط، مسألة تغيري الوعي يف الفكر اإلسالمي املعارص والراهن قراءة يف نصوص 
جودت سعيد وطه عبد الرمحن وعبد الكريم رسوش وعزمي بشارة، ط1، )تونس، مركز الدراسات 

اإلسالمية وجممع األطرش(.
العروي. عبد اهلل، األيديولوجيا العربية املعارصة، ط2، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 1999(.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

308

ملف العدد

ــــــــ، ثقافتنا يف ضوء التاريخ، )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 1983(.
ــــــــ، مفهوم التاريخ، ط2، )بريوت: املركز الثقايف العريب، 1997(.

بغورة. الزواوي، االعرتاف من أجل مفهوم جديد للعدل، ط1، )بريوت، دار الطليعة، 2014(.
ط1،  السيايس،  املجال  صوغ  يف  اإلسالمية  احلركة  دور  والسياسة  اإلسالم  اإلله،  عبد  بلقزيز. 

)بريوت، املركز الثقايف العريب، 2001(.
الوحدة  دراسات  مركز  )بريوت،  ط1،  احلداثيني،  مقاالت  يف  دراسة  واحلداثة  العرب  ــــــــ، 

العربية، 2007(.
والتوزيع،  للنرش  جداول  )بريوت،  ط1،  احلداثة،  ونقد  الرمحن  عبد  طه  السالم،  عبد  بوزبرة. 

.)2011
تايلور. تشارلز، املتخّيالت االجتامعية احلديثة، احلارث النبهان )مرتمًجا(، )بريوت، املركز العريب 

لألبحاث ودراسة السياسات، 2015(.
محودين. عيل، قاسم. املسعود، إشكاالت نظرية التلّقي: املصطلح، املفهوم، اإلجراء، جملة األثر، 

عدد 25، )حزيران/ يونيو 2016(.
البيضاء، دار  الكتاب اجلامعي احلداثة، ط1، )الدار  زريق. قسطنطني، خصائص احلداثة، ضمن 

توبقال، 1996(.
ــــــــ، نحن والتاريخ، )بريوت، دار العلم للماليني، 1985(.

عبد الرمحن. طه، احلّق اإلسالمي يف االختالف الفكري، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 2005(.
ــــــــ، احلوار أفًقا للفكر، ط1، )الرشكة العربية لألبحاث والنرش، 2013(.

ــــــــ، جتديد املنهج يف تقويم الرتاث، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 2007(.
ــــــــ، روح احلداثة املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية، ط1، )بريوت، املركز الثقايف العريب، 

.)2006
عبد اللطيف. كامل، مفهومات ملتبسة يف الفكر العريب املعارص، )بريوت، دار الطليعة، 1992(.

كانط. إيامنويل، نقد العقل املحض، موسى وهبة )مرتمًجا(، )بريوت، مركز اإلنامء القومي، د.ت(.
ماهنايم. كارل، األيديولوجيا واليوتوبيا مقّدمة يف سوسيولوجيا املعرفة، حممد الدريني )مرتمًجا(، 

ط1، )الكويت، رشكة الكتاب، 1980(.
موران. إدغار، املنهج إنسانية البرشية، اهلوية البرشية، هناء فتحي )مرتمجة(، ط1، )أبو ظبي، هيئة 

أبو ظبي للثقافة والرتاث، 2010(.
هابرماس. يورغن، القول الفلسفي للحداثة، فاطمة اجليويش )مرتمجة(، ط1، )دمشق، منشورات 

وزارة الثقافة السورية، 1995(.
ط3،  )مرتمًجا(،  إمام  الفتاح  عبد  التاريخ،  فلسفة  يف  حمارضات  مج1،  التاريخ،  يف  العقل  هيغل، 

)بريوت، دار التنوير، 2007(.
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2. املصادر واملراجع األجنبية

أ. املصادر

� Baudrillard, Jean, Modenité, Encyclopédia Universalis, France. 
S/A, 1992, corpus15.

� Joseph Gabel, Ideologie, Encyclopédia universalis, France S/A, 
1992, corpus11. 

ب. املراجع

� Derrida )J(, De la Grammatologie, Ed de minuit, Paris, 1991.
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� Barbier. Maurice, La modernité politique, )Paris: Presses universi�
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� Braud, Philippe, Le jardin des délices démocratiques: pour une lec�
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� Downing, John, Lire et raisonner, Toulouse: )Privat, 1984(.
� Dubois. Jacques; Durand. Pascal, Le Symbolique et le social: La re�

ception internationale de la pensée de Pierre Bourdieu, Bruxelles: )Les 
Editions de l'Université de Liège, 2005(.

� Paul, Foulquié et Raymond Saint�Jean, Dictionnaire de la langue 
philosophique, 1962.

- Georges, Gorm, Pour une lecture profane des conflis, (La decou�
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� Jouve, Vincent, La Lecture, )Paris: Hachette, 1993(.
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Lettres de la Manouba 7�8�9 Mars 1996, Tunis: Faculté des Lettres de 



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

310

ملف العدد

La Manouba, 1997.
� Linton, Ralph, Le Fondement culturel de la personnalité/ Ralph 

Linton; préf. de Jean�Claude Filloux; trad. de l'américain par Andrée 
Lyotard, Paris: Dunod, 1986. 

� Taylor, Charles, Le malaise de la modernité, )Les éditions du Cerf, 
Paris, 1994(.

ـ �  Multiculturalisme Différence et Démocratie, traduit ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
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Université de tunis, 1974(.

- Staiger, Ralph, L'enseignement de la lecture: problèmes et réflexions, 
Neufchâtel, (Delachaux et Niestlé Paris: Presses de l'Unesco , 1976).



311

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

الالعقالنية يف الرتاث والنزعة الرتاثية

العقل املخارج والعقل املفارق

جاد الكريم اجلباعي

ملخص تنفيذي

ها، وفًقا  ه، والالعقالنية تؤسس العقالنية وحتدُّ انطالًقا من فرضية أن الالعقل يؤسس العقل وحيدُّ
لنمو احلياة اإلنسانية وتطورها أو تدهور رشوطها، إذ احلد الثاين يف اجلملتني ال ُيعرف إال باحلد األول، 
وال حُيدُّ إال به، يذهب البحث إىل نفي القيمة )اإلجيابية( املطلقة للعقل الذي ال يتجه بالرضورة إىل 
اخلري واحلق واجلامل ألنه )عقل( فقط، إذ قد ينحط العقل إىل مستوى احلنكة واحليلة والتدبري، بمعناه 
الشائع، وإرادة السيطرة والتسلط واالستعباد، ويفرتض التجانس يف املختلف واملتباين واملتفاوت، من 
مثل املجتمع واألمة والشعب والثقافة والرتاث، تبًعا لكلياته املجردة من املكان والزمان، أو يفرضه 
مفارق  عقل  ووجود  والعاقل،  العقل  ختارج  نفسه  وبالقدر  نفسه،  الوقت  يف  البحث  وينفي  عليها. 
ف بقدرته عىل تعقل عامله وتعقل ذاته، يف العامل ويف التاريخ. وينفي كذلك تطابق  للكائن اإلنساين املعرَّ
)العقل( واحلقيقة بألف والم التعريف، إال حني حتظى احلقيقة باعرتاف سائر العاقالت والعقالء أهنا 
حقيقة، أي إن قوام احلقيقة هو الكلية والعموم والشمول عىل أي مستوى من املستويات، وال سيام 
املستوى اإلنساين أو النوعي، وهو ما يطمح الفكر إىل بلوغه. وفق هذه املقدمات يفرتض البحث أن 
أعامل جورج طرابييش يف نقد اجلابري إنام انصبت عىل عقل خمارج ومستقل بذاته، وال يزيد عىل كونه 

ع. جتلًيا لعقل مفارق، يوحي ويلهم ويرشِّ

العنارص اخلرافية واألسطورية والغيبيات  الرتاثية عىل  الرتاث والنزعة  فال تقترص الالعقالنية يف 
واملقدسات التي حيتوهيا الرتاث فقط، بل تتعداها إىل النظر إليه والنظر فيه، عىل أنه يشء مستقل بذاته 
عن وارثيه، ومستقل من ثّم عن الزمان – املكان، وأنه مستودع املعرفة وموطن احلقيقة، وأن )األمة( 
ال يصلح أمرها إال بام صلح به أوهلا، فتتعني الالعقالنية يف السلفية واملاضوية واألصولية، عالوة عىل 
تتولد منه أوهام مجيع )اخلصوصية( و)األصالة(،  التباًسا  الذاكرة والتاريخ  الرتاث بكل من  التباس 
خاص،  بوجه  املرأة  وإىل  واإلنسان،  والعامل  الطبيعة  إىل  نظرتنا  حيدد  ما  )هو(  فيغدو  اهلوية،  وأوهام 
ويغدو )العقل( مقربة مفتوحة لألسالف، والثقافة استظهاًرا وحماكاة، واملعرفة تذكًرا، واإلرادة تسلياًم 

بالقضاء والقدر، واحلياة انتظاًرا لألجل املحتوم.
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والعقالنية  العقل  ومعنى  الثقافة  معنى  حول  تدور  عدة  مسائل  املقدمة،  بعد  البحث،  يتناول 
ونصاب احلقيقة ومعنى الرتاث، وذلك لفحص مقوالت النقد ونقد النقد. ثم ينتقل إىل الربهنة عىل 
األيديولوجيا،  خدمة  يف  اإلبستيمولوجيا  عند  ملًيا  ويتوقف  التفكري،  عىل  التفكري  الرئيسة؛  فرضيته 
والعقل املنشأ ومسألة اآلخر، واإلسالم السني صنيع املوايل أو ما سامه طرابييش )مكر التاريخ(، أي 
عني، وينهي إىل مفارقات العقل النيص وخيتم بالصحوة اإلسالمية، التي آذنت  عودة املوايل سادًة ومرشِّ
بصعود السلفية واألصولية، مع قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية، وُبذرت فيها بذور التطرف، إذ يرى 

الباحث أن الصحوة اإلسالمية فعلت يف الوعي ما تفعله إيران اخلمينية يف السياسة.

إنام يفعل ذلك  باقتباسات طويلة منه،  استناًدا إىل الالند، ويأيت  العقل،  البحث معنى  يبسط  وإذ 
ن والرتاث، كام بدا يف أعامل اجلابري ونقد طرابييش، إذ سلَّم طرابييش هبذا  لدحض متاهي العقل املكوَّ
ن أو الثقافة بأنه )ثقافة األسالف( و)احلضارة  ياته، ووصفه للعقل املكوًّ التامهي، كام تبني مرافعاته وحترِّ
العربية اإلسالمية(، وقد وجد الباحث رضورة لعرض رؤية الالند للعقل ومعايريه للتنبه إىل إزاحة 
املفهوم وهشاشة املعايري التي ال تزيد عىل كوهنا مصادرات فرضت عىل املوضوع فرًضا، وال ختلو من 

تعسف، بل هي باألحرى تصنيفات ذات مرمى أيديولوجي.

وقد افرتض البحث أن بعض أعامل اجلابري وطرابييش التي انصبت عىل نقد )العقل العريب( ونقد 
نقده، إنام انصبت عىل )عقل( خمارج، ومستقل بذاته، ال حمض عقل مفارق، للعقالء والعاقالت، يف 
العاملني العريب واإلسالمي فقط. هذا )العقل( الذي بينت أعامهلام أنه خمارج ومفارق، هو )الرتاث(، 
الذي انقطعت صلة العرب واملسلمني به منذ قرون، بحسب عبد اهلل العروي، أو هو )ثقافة األسالف(، 
بتعبري جورج طرابييش نفسه، ال الرتاث املندمج يف ثقافة األحياء، هنا واآلن، بحسب املتكلمة واملتكلم، 
وال الثقافة املعارصة التي أعلن كل منهام أن )مرشوعه( هيدف إىل نقدها، ثم انرصفا عنها، غري عابئني 
يف  وصداه  املعارص(،  العريب  )اخلطاب  اجلابري،  عابد  حممد  بكتاب  هنا  )نذكر  والتارخيية.  بالتاريخ 

كتاب جورج طرابييش املثقفون العرب والرتاث، التحليل النفيس لعصاب مجاعي(.

يف  يتحرك  مستقل،  كيان  أنه  عىل  الرتاث  إىل  النظر  يف  البحث،  يدعيها  التي  املخارجة،  صفة  تتجىل 
يف  مراوحة  أو  الذات  حول  دوران  أي  اجلابري،  تعبري  بحسب  اعتامد(  )حركة  والالمكان،  الالزمان 
ر أو املتخيل، هو نفسه املكان املتموج أو الدائري، زمان  ج( أو الدائري، املتصوَّ املكان، إذ الزمان )املتموِّ
ومكان بال إحداثيات، سوى إحداثيات )العقل العريب(، )البيان والربهان والعرفان( الذي يصري لدى 
اجلابري وطرابييش )الثقافة العربية(، ثم )الثقافة العربية اإلسالمية(، و)الفكر العريب(، ثم )الفكر العريب 
التعريف  والم  بألف  )اإلسالم(،  إىل  وينتهي  اإلسالمي،  العريب  والرتاث  العريب  والرتاث  اإلسالمي( 
س للربهان، عند اجلابري  والفكر اإلسالمي والرتاث اإلسالمي. سواء كان )اإلسالُم( إسالَم البيان املؤسِّ
)إسالم أهل السنة واجلامعة(، أم إسالم الرسالة )إسالم القرآن( وإسالم التاريخ )إسالم احلديث( عند 
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طرابييش، أم إسالم امللل والنحل، املنبوذ، وقد حاول طرابييش إثبات نسبه واالنتصاف ألعالمه.

يلتقي  التي  العريب،  العقل  يسمى  ملا  واألساسية  األولية  املرجعية  من  فتتأتى  املفارقة  صفة  وأما 
البحث  يتوخى  لذلك  اإلهلي.  الوحي  نعني  االتفاق؛  كل  عليها  ويتفقان  وطرابييش  اجلابري  عندها 
أن يكشف عن العقالنية والمعقولية العقل املخارج والعقل املفارق، ليشري إىل أن ما نعيشه اليوم من 
عربدة السلفية اجلهادية واجلامعات اإلرهابية، قد َبذرت النزعة الرتاثية بذوره، حتت عنوان )الصحوة 
اإلسالمية(. فالبحث ال يتناول أعامل اجلابري إال باإلحالة عليها، بصفتها موضوع النقد الذي أنفق 
فيه طرابييش شطًرا غري قليل من حياته الفكرية، لكنه يشري إىل أن طرابييش قتل اجلابري )األب(، كام 
ب لـ )عودة املكبوت( ولكنه أحيا مرشوع اجلابري من  قتل آباء آخرين من قبله، من دون أن يتحسَّ
حيث ال يريد. كام أن البحث ال يتناول مرشوع طرابييش، عىل نحو ما تناول هو مرشوع اجلابري، بل 
ر بالصحوة اإلسالمية  يتناول بعض املفهومات واملقوالت التي يعدها تأسيسية يف املرشوعني، ويذكِّ

بداًل من اخلامتة.

فرضية البحث

ل، بل يف صفات  اختلف طرابييش مع اجلابري، موضوع النقد)1(، ال يف ماهية العقل ومعايري التعقُّ
خارجية لـ )العقل( وتعييناته الثقافية يف )الرتاث العريب اإلسالمي( أو ثقافة األسالف، إذ تطلق هذه 
احلديث( وما شاكلها، عىل  )العريب( و)اإلسالمي( و)اليوناين( و)األورويب  مثل  التي من  الصفات 
العقل وغريه، و)تأكل املوصوف(، إذ تيش )املقارنة( بني العقول بمفاضلة ال ختفى، تنم عىل انحيازات 
أيديولوجية. ولئن نجح طرابييش يف الكشف عن املقاصد األيديولوجية يف )مرشوع اجلابري(، وعن 
غري قليل من َهناته، فإن عمله ُيدرج يف ما سامه الدكتور يوسف سالمة )التفكري عىل التفكري(، أواًل، 
ويف ما سمته العرب االستدراك عىل الكاتب أو الكتاب ثانًيا. وإذا كان التفكري عىل التفكري مألوًفا، 
ب  وينصِّ إضافية،  رشعية  عليه  املستدَرك  يمنح  االستدراك  فإن  واالبتكار،  اإلبداع  إمكان  ينفي  وال 
عمله متنًا وإطاًرا مرجعًيا، ومل يكن طرابييش ليجهل ذلك، ولكنه وقع فيه، من حيث مل حيتسب؛ ألن 
املعنية، وليس من ضامنة  اجلابري  قراءة كتب  يستغني عن  املعنية ال  يقرأ كتب طرابييش  أو  تقرأ  من 
عقلية للرتجيح، بسبب هشاشة املعايري، من مثل البيان والربهان والعرفان التي ترتك هامًشا واسًعا 

لالنحيازات الشخصية.

)1( تعمدنا عّد الجابري، ال ما كتبه الجابري عن )العقل العريب(، موضوَع النقد، فقد أشار طرابييش، يف أحد حواراته إىل أن اإلنتلجنتسيا العربية رثّة، ولهذا 

نصبْت من الجابري أستاًذا، وهو أول من نصبوه هذا املنصب. فال نظن أن املعرفة العميقة بالرتاث اإلسالمي التي أظهرها طرابييش باقتدار يغبط عليه، 

وقد بز الجابري يف ذلك واستفدنا منه كثريًا، هي من نوع )ما يتبقى بعد أن ننىس كل يشء(، بخالف ما هي لدى الجابري. نعرتف أن هذا محض ظن جارح، 

قادنا إليه إرساف طرابييش يف العروض وتتبع الروايات والتفاسري ألغراض السجال واملنافسة، فلم نر داعيًا لتحبري )9 صفحة للربهنة عىل تشدد ابن حزم 

وظاهريته، وأكرث من ذلك يف الدفاع عن ابن سينا وبرهانيته.
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مقدمة

ليس من اليسري أن يتحرر الباحث من سلطة موضوعه، وال سيام إذا كان املوضوع تراث مفكر غزير 
اإلنتاج متعدد االهتاممات، وكثري الرتحال بني فروع املعرفة ومناهجها، من مثل جورج طرابييش الذي 
ترك لنا وألجيال قادمة نحًوا من مئتي كتاب نقًدا وتأليًفا وترمجة. وإذ مل تسغ لنا بعد فرضية )موت 
الكاتب( التي قد تبدو تربيًرا الستقالة املثقف وعزلته، وإذ نرى يف الكاتب، كأي فرد طبيعي، كائنًا 
كلًيا، فرًدا–نوًعا، ال جتوز جتزئته، فإننا ال نستطيع أن نتجاهل ما سامها طرابييش نفسه حمطات حياته 
الفكرية وكيفيات انتقاله من حمطة إىل أخرى، وما محله من زاد األوىل للتالية، ابتداء من )اإلسرتاتيجية 
الطبقية للثورة( حتى آخر نص كتبه أو مقابلة أجراها عن الثورة السورية. لذلك نفرتض أن ثمة عالقة 
أن  ثّم،  العريب. ويمكن، من  الربيع  ملآالت  بالفجيعة  الشعور  للثورة وبني  الطبقية  بني اإلسرتاتيجية 
تكون )الثورة(، أو أي اسم آخر يدل عليها، كاالنقالب والتمرد واالحتجاج و)اهلرطقة( هي اخليط 
والباحث  الكاتب  يستحق  به  الذي  النقدي  املجهود  ويتخلل  بالنهاية،  البداية  يربط  الذي  الرهيف 

والناقد األديب واملرتجم صفة )املفكر( التي قد ترهص أو ال ترهص بالفيلسوف.

أي  التقليدي،  املجتمع  وسندان  الشمولية  السلطة  مطرقة  بني  عالًقا  السوري  املثقف  كان  وملا 
شبه  أو  االختياري  منفاه  يف  طرابييش،  استطاع  هل  سؤالنا:  سيكون  مواجهتهام،  تشق  سلطتني  بني 
االختياري، أن يتحرر من هذه الوضعية املأزقية وآثارها الكابحة حلرية التفكري؟ نظن أن هذا السؤال 
العريب  )الرتاث  للجابري، يف موضوع شديد احلساسية، هو  نقده  رضوري للحكم يف مدى جذرية 
اإلسالمي(، من دون إغفال الرشوط املوضوعية التي حتيط بالناقد )مع أن هذه اإلشارة األخرية ذات 
طابع اعتذاري، إىل حد كبري(. وإذ نرى أن كل سامع ناقد، بحدود معينة وكيفية معينة، وكذلك كل قارئة 
ع له(، التي عززها طرابييش يف حماكامته و)حتقيقاته البوليسية(،  وقارئ؛ ال نميل إىل فكرة )العقل املرشَّ
بحسب تعبريه هو، التي تنفي فاعلية الفرد اإلنساين أو تقيده عىل األقل، وتعني حدوده مرة وإىل ما شاء 
اهلل، بنفي احلرية التي هي أخص خصائص اإلنسان العاقل واألخالقي أو تقيدها. وقد تبنى طرابييش 
هذه املقولة، بكل أسف. ولنا يف تاريخ األفكار كام يف احلياة الواقعية أدلة قوية عىل ترشيع الفرد لنفسه، 
أو ترشيع )العقل( لنفسه جماًزا، أي تعبرًيا عن الكل بأحد خواصه، وإن كان بعضنا يعد ذلك استثناء 
من القاعدة؛ فإن االستثناء ال يؤكد القاعدة، بل ينقضها جزئًيا أو كلًيا؛ فام تسمى )القاعدة( ال تزيد 
التي غالًبا ما تكون عىل أحد جانبيه أو  عىل نموذج تصوري وتواضعي، ال يقارب احلقيقة الواقعية 
حديه اخلارجيني أو عىل ختومه وهو األصح واألدنى إىل العدالة يف احلكم، للخروج من ثنائية اليمني 
واليسار. فاالستثناء حد عىل التعميم، )الرضوري معرفًيا وأخالقًيا ومجالًيا، ألنه من رشوط االجتامع 
العقل  )حقوق  االستثناء  يستعيد  وهبذا  ومرجعياهتا،  األحكام  يف  اإلطالق  عىل  وقيد  اإلنساين(، 
العلة األنطولوجية  الكوين(، ويكشف عن معنى الكونية. وأوىل حقوق العقل هي احلرية، بوصفها 
للوجود اإلنساين التي تتعني يف االختالف، فال تكون وال تعاش اجتامعًيا وإنسانًيا إال بحرية اآلخر 
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واألخرى: كل أنا هي أنا وآخر أو أخرى يف الوقت نفسه، وكل نحن هي نحن وآخرون وأخريات يف 
الوقت نفسه؛ من دون هذا تكون األنا )هوية بال ذات()2( والنحن هوية مجعية بال ذوات، بل أكثر من 
ذلك بال أفراد، ألن االعرتاف باألفراد، وهؤالء خمتلفون وخمتلفات، بحكم الواقع، يشوش )اهلوية(، 
ويعكر جتانسها املفرتض ألنه اعرتاف باالختالف. واهلوية نابذة لالختالف، ونابذة من ثم للحرية، 
العربية  العربية أو  العربية واملجتمع العريب والثقافة  بحسب تأويلنا. لذلك ندعي أن مقوالت األمة 

اإلسالمية أو اإلسالمية خاصة، كلها من هذا القبيل.

ولعلٍة يف املجتمع الذي يرزح حتت نري استبدادين: ديني وسيايس، يندرج ترشيع الفرد لنفسه يف 
قائمة )الذنوب(، وإال ملَ يستغفر أشخاص مستقيمون وحسنو السرية والسلوك عن ذنوب ال يعرف 
أحد أهنم اقرتفوها؟ وملَ ينتهي أي قول أو حكم يطلقه مؤمن بتعبري: )واهلل أعلم(؛ احلرية، يف جمتمع، 
ع  من مثل املجتمع املوصوف أعاله، ذنب ينبغي االستغفار عنه، والترشيع للذات تطاول عىل املرشِّ
األعىل. ولكن الناس يامرسون حريتهم الذاتية، ويامرسون الترشيع ألنفسهم، ويستغفرون اهلل! سرية 
طرابييش نفسها وقتله آباءه الفكريني واحًدا تلو اآلخر دليل عىل ذلك، إن مل يكن )قتل األب( مرشوع 

ة. أبوَّ

وعىل الرغم من مالحظتنا يف اهلامش رقم )1(، ليس لنا إال أن ننوه باجلهد الذي بذله طرابييش يف 
البحث والتنقيب واحلفر والتفكيك واملحاججة، مما يثقف بحق، ويزيد يف ظمأ القارئة املهتمة والقارئ 
املهتم إىل املعرفة ومزيد من املعرفة. فإن غزارة املصادر التي يستعني هبا إلثبات فكرة أو نقض فكرة، 
وتنوعها واختالف اجتاهاهتا درس ثمني ملن يتصدى أو تتصدى للبحث املوضوعي، الذي ينفتح عىل 
نوع من موسوعية باتت نادرة، وال سيام حني ينتقل من املساجلة إىل النقاش، ومل خيل أن فعل ذلك، 
إذ املساجلة التي هتدف إىل إفحام اخلصم تورط املساجل يف مفارقات من نوع قول اليشء ونقيضه. 
لكن ما يسجل لطرابييش يف النقاش والسجال وغريمها أكثر بكثري مما يؤخذ عليه. فال يسع الباحث 
املنصف إال أن يشيد بالقيمة املعرفية والثقافية والتارخيية ألعامله وأبحاثه. وإىل ذلك، ال نميل إىل ما 
يسمى )النقد من الداخل( ألي منظومة، ألنه يقوي املنظومة نفسها، ويفرتض معقوليتها. النقد من 
الداخل هو تفسخ املنظومة ذاهتا، بفعل تناقضاهتا الداخلية من جهة، وتصادمها مع الواقع املعيش من 

جهة أخرى.

مقولة )النقد من الداخل( مقولة أثرية لدى امللل والنحل، وال ُتقبل بغري الفروع، ولدى األحزاب 
العقائدية، بحسب جتربتنا، أيًضا. فليس هنالك أي قيمة للرد عىل من حيتج بأية قرآنية، عىل سبيل املثال، 
أو عىل من حيتج بحديث )موضوع(  القرآن )كالم اهلل(،  بأن  الطرفني  قرآنية أخرى، مع تسليم  بآية 

)2( نستعري هذا التعبري من فتحي املسكيني، الهوية والحرية، نحو أنوار جديدة، )جداول للنرش والتوزيع، بريوت، 2011(، ص 12.
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بحديث موضوع آخر، مع تسليم الطرفني بعصمة النبي عن الغلط يف أمور الترشيع. واحلال، إن جزًءا 
غري يسري من نقد طرابييش يدور حول الفروع، وغري قليل من حججه كانت من القرآن والسنة النبوية. 
ندعي أن مقولة النقد من الداخل، هي ما استولدت املنطق الفقهي والثقافة الفقهية. فمن املفارقات 
أن يبدو طرابييش يف غري موضع فقيًها إسالمًيا، ومفرًسا لبعض اآليات القرآنية وعامًلا يف األصول، ولو 
من قبيل استعراض الروايات املختلفة والتفاسري املختلفة والتأويالت املختلفة، إذ ال خيلو أن ينطوي 

االستعراض عىل ترجيح)3(. يبدو هذا واضًحا يف كتابه )من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث(.

نعتقد، وقد نكون عىل خطأ، أن موضوع اجلابري الرئيس مل يكن ال العقل العريب وال الثقافة العربية، 
بل اإلسالم، بحرص املعنى، معزواًل عن الظاهرة الدينية، بام هي ظاهرة برشية عامة، كونية وتارخيية، 
قوامها التقديس والتأليه، وأن طرابييش وقع يف هذا الفخ، وكان غنًيا عن ذلك، إال إذا افرتضنا أنه مل 
يقطع مع األيديولوجية القومية العربية، وعنرصيتها اإلثنية واملذهبية )السنية(. وربام أغراه اجلابري يف 
ادعائه أن املفكر العريب ال يكون كذلك إال إذا فكر من داخل الثقافة التي ينتمي إليها، ال من داخل 
ذهنية وجدها  بمركبات  يفكر وحيلم  له،  تاريخ  ))الليربايل ال  املثقف  أن  اإلنسانية، وال سيام  الثقافة 

خارج تارخيه(())(، بحسب اجلابري، وهذا مرمى )التفكري يف العقل(.

انتسب طرابييش إىل حزب البعث الذي استوىل عىل السلطة بانقالب عسكري يف الثامن من آذار 
1963، وانشق عن هذا احلزب )احلاكم( مع نخبة من القوميني اليساريني، من أبرزهم ياسني احلافظ، 
وألفوا حزب العامل الثوري العريب. ذلك االنشقاق عن حزب حاكم، أحل االمتيازات حمل احلقوق 
والوالءات حمل القانون، كان يعني، لدى أولئك اليساريني، إرادة الثورة، ال إرادة السلطة، ويعني أيًضا 
تقديم املبادئ عىل املصالح واالمتيازات املمكنة، لذلك، نحسب )استطراًدا( أن العفيف األخرض كان 
متحاماًل عىل أولئك اليساريني، ومنهم طرابييش، حني وصفهم بأهنم كانوا )متعاطفني مع النازية()5(، 
وهذا وصف غري صحيح عىل اإلطالق، فياسني احلافظ كان أول مثقف قومي يصف األيديولوجية 

القومية العربية املرشقية بأهنا أيديولوجية عنرصية.

))( من هنا كان رد الجابري عىل طرابييش بأنه مسيحي ال يحق له الخوض يف هذا املوضوع.

))( محمد عابد الجابري، الخطاب السيايس العريب، )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت(، ص 2).

))( راجع/ي السجال بني األخرض وطرابييش، عىل موقع الحوار املتمدن، العدد 7)1)، بتاريخ 18 /7/)201. ياسني الحافظ من مواليد عام 0)19 وحني 

اندلعت الحرب العاملية الثانية وملع نجم هتلر والنازية كان الحافظ ال يزال شابًا صغريًا، وكان الفرنسيون يحتلون سورية، وبعد انتهاء الحرب وهزمية أملانيا 

وحلفائها، مل يكن هناك أي وجه للتعاطف مع النازية.
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من املسائل األوىل باملناقشة

الثقافة. 1

ميز فؤاد زكريا ثالثة أشكال من الثقافة: أوهلا الثقافة، كام يستعملها علامء االجتامع، وهي ))ذلك 
الكل املعقد، الذي يشكل املعرفة واالعتقاد والفن والقانون واألخالق والعرف، وأية قدرات وعادات 
أخرى يكتسبها اإلنسان بوصفه فرًدا يف جمتمع((. ويقرتب من ذلك التعريف الوارد يف قاموس أكسفورد 
بأهنا ))االجتاهات والقيم السائدة يف جمتمع معني، كام تعرب عنها الرموز اللغوية واألساطري والطقوس 
األكثر  التعريف  هذا  وفق  والسياسية((.  والدينية  التعليمية  املجتمع  ومؤسسات  احلياة  وأساليب 
اتساًعا وشمواًل، وأكثر تداواًل حتى يف املؤسسات العاملية، من مثل اليونيسكو، ال وجه للحديث عن 
تراث بعنارصه واجتاهاته العقالنية والالعقالنية مًعا، خارج نطاق الثقافة املعيشة واملجاالت التداولية 
املختلفة باختالف الفئات االجتامعية يف كل جمتمع واختالف املهن والتخصصات. وإذ زعم اجلابري 
أنه سيتناول الرتاث املكتوب، وانساق معه طرابييش، فإهنام مل يتناوال من املكتوب سوى الرتاث العامِل، 
أو الثقافة الرفيعة دون الثقافة الشعبية، وال سيام مع انكفاء األوىل وطغيان الثانية طول ما يسمى عرص 
االنحطاط إىل اليوم. فلو قيس ما ينتج يف جمال الثقافة العاملِة، اليوم، إىل ما ينتج يف جمال الثقافة الشعبية 

لبدا نزًرا يسرًيا.

• والسلوك 	 والذوق  الذهن  ))صقل  بأهنا  تعريفها  يمكن  الرفيع،  اإلنساين  باملعنى  الثقافة   
وتنميتها وهتذيبها، أو ما ينتجه العقل أو اخليال البرشي لتحقيق هذا اهلدف(()6(. ويمكن أن نضيف 

أن هذا املعنى اإلنساين الرفيع هو البعد الكوين ألي ثقافة.

• الثقافة الشعبية التي ختتلف عن الثقافة باملعنى االجتامعي، ألهنا تتعلق بنواتج وأعامل ثقافية 	
يقوم هبا متخصصون، مهام كان مستواهم، وليست مقصورة عىل القيم والعادات وأساليب التفكري، 
التي يتلقاها املرء تلقائًيا من املجتمع، ولكنها أيًضا خمتلفة، كام يدل اسمها، عن الثقافة الرفيعة، ألهنا 
تريض ذوًقا شعبًيا واسع النطاق، وتتعلق بنواتج ثقافية حتتاج يف إبداعها وتذوقها إىل جهد يقل كثرًيا 

عن الذي حتتاج إليه الثقافة الرفيعة.

وأشار زكريا إىل أن ))املثل األعىل للثقافة، هو العلو إىل أقىص حد ممكن بالتكوين العقيل والروحي 
باطنًا،  تكوينًا  الثقافة  تصبح  أن  أي  وتذوقه،  العامل  وتأمل  التفكري  يف  بطريقته  لإلنسان،  واألخالقي 
حد  إىل  ريد  هربرت  ذهب  وقد  خارجي.  عون  إىل  حمتاًجا  معه  يعود  ال  اإلنسان،  يف  تلقائًيا  داخلًيا، 

)6( فؤاد زكريا، خطاب إىل العقل العريب، )سلسلة الفكر، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2010(، ص 16 – 17.
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القول: إن املثل األعىل للثقافة هو أن ختتفي الثقافة، بمعنى أن تصبح مندجمة يف شخصية اإلنسان حتى 
وهذا املعنى هو األكثر دقة وتفصياًل للقول بأن  دون أن تعرض عىل مرسح أو تقدم يف كتاب(()7(. 
)الثقافة هي ما يتبقى بعد أن ننسى كل يشء(. وهو ما يطرح مسائل الرتبية والتنشئة ونظم التعليم التي 
غابت كلًيا عن املناقشة، لو كانت الغاية هي بالفعل نقد الثقافة العربية أو العربية اإلسالمية املعارصة، 
عالوة عىل مسألة التواصل/ التفاصل، وأثرها العميق يف تشكل رأس املال الثقايف والرمزي، وكذلك 
)الدعوة  ومراكز  املعابد  مثل  من  األيديولوجية،  واملؤسسات  واإلعالمية  الثقافية  املؤسسات  أثر 

واإلرشاد( واألحزاب العقائدية، وإال أين يرتبط الفكر بالواقع وكيف يرتبط به؟

اخلالق  العمل  ثمرة  هي  بام  الرفيعة،  الثقافة  هي  نسياهنا  أو  اختفاؤها  األعىل  مثلها  التي  الثقافة 
والنشاط املبدع والسمو األخالقي، ال الثقافة من دون أي صفة؛ ألن ثمة مستويات خمتلفة من الثقافة 
الباطني، وتتجىل يف سلوكهم  ل تكوينهم  بالفعل يف شخصيات األفراد يف أي جمتمع، وتشكِّ مندجمة 
التلقائي، وتنطوي، بكل تأكيد عىل عنارص يمكن أن ترقى هبا إىل )املثل األعىل( املنشود للثقافة. لذلك 
ال يمكن أن توجد ثقافة خمارجة للمثقف أو املثقفة، وفق التعريف املوسع للثقافة الذي يكون بموجبه 
كل فرد مثقًفا ومثقفة. إال إذا كان املقصود بالثقافة والرتاث الكتب واملخطوطات املصفوفة عىل رفوف 
املكتبات ويف خزائنها، وال سيام تلك التي ال ينفض عنها الغبار سوى قلة من الباحثني واملتخصصني. 
فلو أن مرشوع اجلابري مل يكن سلفًيا وأصولًيا أو تأصيلًيا، كام كان حيب أن يقول، ولو أن طرابييش 
يف  العروي  اهلل  عبد  فعل  ما  نحو  عىل  املعيشة،  والثقافة  املعيش  الرتاث  يف  لبحثا  ذلك،  يف  يواكبه  مل 
األيديولوجية العربية املعارصة والعرب والفكر التارخيي، أو كام فعل عبد اهلل محودي يف كتابه املهم 

الشيخ واملريد، وكام يفعل غريمها.

ال مناقشة يف اخليارات، ولكن كام متوت اخلاليا يف اجلسم احلي، وتتولد خاليا جديدة، كذلك متوت 
خاليا يف الثقافة احلية، ثقافة األحياء، وتولد خاليا جديدة، فتتوقف نسبة احلياة وإرشاقات اإلبداع عىل 
نسبة اخلاليا احلية إىل اخلاليا امليته؛ لذلك نرى أنه من العبث حماكمة األموات، ادعاًء، كام فعل اجلابري، 
أو دفاًعا، كام فعل طرابييش )مع تبادل يف األدوار أحياًنا(، وأكثر من ذلك عبثية هو حماولة إحيائهم؛ 
ولو كانت الغاية من ذلك إدانَة أحياٍء أو إنصاَف أحياء، فلدى األحياء ما يستحق املحاكمة أكثر بكثري 
مما كان لدى األموات. من العبث أن نلوم امليت ملَ مات، واملريض ملَ مرض، األوجب أال نموت مع 
امليت، ونمرَض مع املريض، سواء كان عامال املوت واملرض داخليني أم خارجيني. نتساءل: ماذا فعل 

اجلابري وطرابييش، يف هذا الصدد، سوى ترشيح اجلثث، لتحديد أسباب الوفاة؟

األحياء هم الذين يمنحون احلياة للثقافة، فام كان لبعض الثقافة اليونانية أو العربية أو اهلندية أو 

)7( فؤاد زكريا، خطاب إىل العقل العريب، ص 17.
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الصينية أو غريها أن تعد حية لوال األحياء الذين يتداولوهنا، إضافة إىل أعامل مؤرخي الثقافة ومؤرخي 
األفكار، وأعامل الباحثني واملنقبني بالطبع، وهذه من أشكال التداول أيًضا. ولكن احلياة ليست عادلة، 
ال مع األفراد البسيطني، وال مع املبدعني من هؤالء، وال مع اجلامعات والشعوب، وكذلك ما يسمى 
التاريخ، وال يعني سوى التأريخ. ويف األحوال مجيعها ليس للثقافة العربية أو اإلسالمية أو ملزيج منهام 
سوى معنى تقريبي، وفاقد للقيمة، إال بوصفها، بأي صيغة شئتم، وجًها من وجوه الثقافة اإلنسانية، 
الذي  العريب،  العقل  ناقد  التجارب اإلنسانية. وهذا غائب كلًيا عن  أكثر من  أو  وتعبرًيا عن واحدة 

يعمل بثنائية )األصيل والدخيل(، ما يمنح نقد طرابييش قيمة مضافة، من هذه الزاوية.

لعل مقاربات اجلابري ونقد طرابييش ملا سمي عرص التدوين، قد أغفلت جانًبا مهاًم، له ما يامثله 
يف حياتنا احلديثة واملعارصة، نعني االنتقال البطيء من الثقافة الشفوية التي ينقلها السلف إىل اخللف، 
الناس يف املجالس والندوات وامللتقيات واألسامر واملواسم  بالرواية واإلخبار والشهادة، ويتداوهلا 
التدوين تابع ووظيفي، كام نظن، وذو  التدوين،  الكتابة ال إىل  الثقافة املكتوبة، أي إىل  واألعياد، إىل 
ل األرثوذكسيات، أو امللل والنحل، يف إثر احتدام الرصاع  أثر كبري سواء يف شؤون احلكم أم يف تشكُّ
عىل السلطة بعد وفاة النبي. فالثقافة الشفوية كانت، وما تزال، هي التي تشد الَعَصبات والعصبيات، 
وكان التشارك املتساوي يف رأس املال الثقايف والرمزي، بني أفراد العشرية، ويف رأس املال االجتامعي 
أيًضا يغطي التفاوت يف الثروة بني األرس واألفراد، وخيفف من وقعه يف النفوس ووطأته عىل احلياة. 
فاالنتقال البطيء إىل الكتابة والثقافة املكتوبة نتج من نمو التفاوت املادي، وتقلص املشاركة يف رأس 

املال الثقايف والرمزي ورأس املال االجتامعي، للسبب ذاته.

لذلك اقرتنت الثقافة املكتوبة باألرستقراطية و)العلامء(، أي رجال الدين، و)وعاظ السالطني(، 
وظهرت مهنة الكتابة والنسخ، ومعها الوراقة بالطبع، لتلبية حاجات األرستقراطية احلاكمة واملتنفذة، 
الواقع  اخلاصة، ويف  ثقافة  العامة، ومكتوبة–رفيعة، هي  ثقافة  ثقافتني شفوية هي  الثقافة  فانقسمت 
يف  والشطط  احليف  ينشأ  هنا  من  بالرعوية(.  الصلة  وثيق  )وهذا  هذا  يؤكد  ما  يومنا،  حتى  القائم، 
احلديث عن )الثقافة العربية( التي ليست ثقافة غالبية العرب املحرومني من املوارد الثقافية واملقصيني 
عن املؤسسات الثقافية، واملعدودين موضوًعا للتالعب األيديولوجي عن طريق اإلعالم، والكهنوت 
قبل  الرأس  صندوق  هي  الديمقراطية  أن  اعترب  عندما  حمًقا  طرابييش  كان  فلكم  والسيايس.  الديني 
نظام  نظام للحكم، بل  قيم متضامنة، وأهنا ليست حمض  ثقافة ومنظومة  صندوق االقرتاع، أي هي 
للمجتمع)8(، فلقي لذلك عنًتا شديًدا من ديمقراطيي صندوق االقرتاع، بلغ حد اهتامه، وأمثاله من 
)الثقافويني( بمواالة االستبداد، كأن املجتمع السوري كان قاب قوسني أو أدنى من الديمقراطية لوال 

هؤالء.

)8( راجع/ي، جورج طرابييش، هرطقات، عن الدميقراطية والعلامنية والحداثة واملامنعة العربية، )دار الساقي، بريوت، 2006(، ص 17 وما بعدها.
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معنى العقل ونصاب احلقيقة. 2

ال  ولكنها  لنا،  بادية  آثارها  للعمل،  عظيمة  ))قوة  بأنه  العقل   )1963  –  1867( الالند  عرف 
تتكشف إال يف فعلها الذي متارسه يف ما تعمل فيه، ويف نجاح حماوالهتا أو فشلها)9(. ويف وسعنا أن 
نجعل العقل يطبق عىل نفسه التحليل الرتاجعي، الذي يفرس هو الطبيعة بوساطته، وأن يبحث عام هو 
مشرتك يف تطبيقاته املتباينة، كام يف تعميامت املستوى املتوسط الذي بدأت متيل إليه أكثر العقول تأماًل 

لتفكريها(()10(.

والفنان  واألديب  والتاجر  والصانع  الزارع  عمل  يف  آثارها  تتبدى  للعمل،  عظيمة  قوة  العقل 
اجلامعي  العمل  يف  يتجىل  كام  ونتائجها،  أعامهلم  خمرجات  ويف  والفيلسوف  والباحث  والكاتب 
واحلركات االجتامعية، فيحدد مصريمها. نريد أن نقول العقل قوة حمايثة لإلنسان، ال تنفصل عن سائر 
أحاسيسه ومشاعره وعواطفه وسلوكه ومعامالته، وال عن  األخرى، وال عن  واستعداداته  ملكاته 
العقول  يف  يرشق  كيل(،  )عقل  أو  مفاِرق  وعقل  جمرد  بعقل  يوحي  ما  كل  بخالف  وخياله،  ذاكرته 
الفردية أو يفيض عليها. فال يفهم العقل امُلنشئ، بلغة الالند )بحسب الرتمجة، التي بني أيدينا لكتابه 
ن، بلغة اجلابري إال بداللة هذه املحايثة، لكي ُيفهم العقل امُلنشأ أو  »العقل واملعايري«( أو العقل املكوِّ
ن عىل وجهه الصحيح بأنه العام واملشرتك )يف تطبيقات العقل املنشئ( بني أفراد مجاعة أو  العقل املكوَّ
جمتمع، من معارف وأفكار وتصورات ومبادئ وقيم وأعراف وعادات وتقاليد وأنامط سلوك، أي 
ثقافة سائدة ال معنى لسيادهتا لوال وجود ثقافات ّمُسودة، تنافسها أو تعيش عىل هامشها، هي ثقافة 
بالسلطة،  أي  بالقوة،  )احلقيقة(  ربط  تقتيض  السيادة  فكرة  ولعل  واملهمشني.  واملحرومني  املغلوبني 
ومتلُّكه  العامل  ل  تعقُّ أي  التعقل،  ملكة  عن  مقنع  حديث  إىل  سبيل  فال  فظة.  أم  القوة  كانت  ناعمة 
ن(، من دون فكرة العدالة، بام هي تركيب فريد  ن( و)عقل مكوَّ باملعرفة والعمل، أو عن )عقل مكوِّ
اآلخر  أحدمها عن  انفصل  إذا  وهيدروجني،  أوكسجني  من  املاء  تركيب  يشبه  واحلرية،  املساواة  من 
يصري األوكسجني حارًقا واهليدروجني ساًما، وهذا ما سميناه ))فخ املساواة(()11(. ذلك ألن نصاب 
احلقيقة مقرتن بالعدالة يف احلكم، أي باملوضوعية، وهذه ليست سوى العمومية والتفوق عىل الذات، 
باالحتكام إىل معايري متفق عليها، ونبذ التطرف واقرتان املعرفة بنشدان احلق واخلري واجلامل، أو اقرتان 

العقل باألخالق. املعيار تفوق عىل الذات.

ن( يف مسار الثورة السورية ومآالتها، وإال ال قيمة ألي حديث عن  )9( يجب أن يعطفنا هذا إىل تلمس معامل العقالنية أو الالعقالنية، وأثر )العقل املكوَّ

العقل والعقالنية وثورة الحرية.

)10( أندريه الالند، العقل واملعايري، نظمي لوقا )مرتجاًم( )الهيئة املرصية للكتاب، القاهرة، 1979(، ص )9.

)11( جاد الكريم الجباعي، فخ املساواة، تأنيث الرجل، تذكري املرأة، )يصدر قريبًا عن مؤسسة مؤمنون بال حدود، بالرباط وبريوت(.
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وعىل  توكفيل)12(،  بحسب  املساواة((،  يف  لإلفراط  أو  للمساواة،  املضاد  السم  هي  ))احلرية  وإذ 
الرغم من كون ))العقل أعدل األشياء قسمة بني الناس(( بحسب ديكارت، فإنه من الصعب التسليم 
بـ )وحدة العقل( التي تضمن متاسك اجلامعة واملجتمع أو وحدة األمة، إال إذا كانت الوحدة املعنية 
هويَة اختالف واقعي، ال هوية جتانس ومهي، واألوىل مؤسسة عىل عنرص العمومية األنطولوجي يف 
كل فرد إنساين، ومدى وعي العمومية لدى أفراد اجلامعة املعنية واملجتمع املعني. فال يضري ابن سينا، 
عىل سبيل املثال، وال يضرينا، أن يكون عرفانًيا أو برهانًيا، مادام ينتمي إما إىل ثقافة سائدة وغالبة، 
وإما إىل ثقافة مسودة ومغلوبة، وهذه طبيعة األمور، ألن كل سلطة تنتج معارضة، من داخلها ومن 
ونموه  حيويته  عامال  ومها  ومتاسكه،  املجتمع،  وحدة  ضامنتا  مها  والتعارض  االختالف  خارجها. 
وجوه  من  وجه  أي  عىل  فيها،  املشاركة  هو  ثقافة  إىل  االنتامء  ومعيار  املوت.  هو  التجانس  وتقدمه. 
يكون  أيًضا. وعليه  احلقيقة( خيطئها  كبد  )يصيب  الذي  فالعقل  مقاديرها،  من  مقدار  وأي  املشاركة 

االنتامء إىل احلضارة اإلنسانية املعارصة هو املشاركة فيها، وكذلك االنتامء إىل العرص.

ن، بلغة اجلابري، عىل نحو خمتلف بالفعل عن تأويل اجلابري  يعرف الالند العقل املنشأ أو املكوَّ
وتصنيفه، وخمتلف أيًضا عن )وحدة العقل( التي دافع عنها طرابييش. يقول الالند: ))العقل امُلنشأ 
)هو( العقل، عىل نحو ما يوجد يف حلظة معينة )الحظوا، بدون أي حكم قيمة((()13(. وعندما نتكلم 
عىل هذا العقل املنشأ بصيغة املفرد جيب أن ُيفهم من ذلك أن األمر يتعلق هبذا العقل يف حضارتنا ويف 
عرصنا. وإذا أردنا أن نكون غاية يف الدقة وجب علينا أن نقول: يف مهنتنا، ألن هذا العقل ليس هو متاًما 
لدى الرسامني ولدى العلامء، بل وال لدى الفيزيائيني واملشتغلني بعلم احلياة. وعند االنتقال من بيئة 
إىل أخرى نضطر يف كثري من األحيان إىل تفسري أو إثبات ما هو جيل يف غري تلك احلالة بنفسه. ولكن 
هذا العقل، عىل ما هو عليه يف كل حلظة، له سمتان عظيمتا األمهية: فهو من جهة يؤكد متاسك اجلامعة 
التي تنتسب إليه، ولكنه يؤكد هذا التامسك بطريقة خمتلفة متاًما عن الطريقة التي  )املتفاوتة احلجم( 
تنجم عن )تقسيم العمل االجتامعي(، بل مضادة هلا. إن طريقة التامسك التي يتبعها العقل املنشأ ترمي 
إىل إجياد )أنا آخر( يف كل كائن من الكائنات التي توحد بينها )تربطها(.)14( يمكن أن يلفتنا هذا إىل 
ط لدى ماركسيي بالدنا، وبني مقولة  الفرق بني مقولة )الرصاع الطبقي( عند ماركس، وتأويلها املبسَّ
)التواصل( واملجتمع التواصيل واحلقيقة التواصلية عند هابرماس، أو مقولة )رأس املال االجتامعي(، 

عند روبرت بوتنام)15(.

)12( أليكيس دي توكفيل، الدميقراطية يف أمريكا، ترجمة إميل مريس قنديل، الجزء األول )عامل الكتب، القاهرة، بال تاريخ نرش(، ص 8) وما بعدها.

))1( القوسان وما بينهام من عندنا، والتسويد كذلك.

))1( أندريه الالند، العقل واملعايري، ص 12.

))1( راجع/ي جاد الكريم الجباعي، رأس املال االجتامعي، ورقة خلفية مقدمة للمركز السوري لبحوث السياسات، 2017.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

322

ملف العدد

مدرسة  يف  يكتسبوا،  مل  من  مجيع  لدى  املطلق،  وضع  املنشأ  العقل  هذا  ))يأخذ  الالند:  ويضيف 
املؤرخني والفالسفة، الروح النقدي الالزم((. وجيب أال ننسى أبًدا أن كل صورة للاميض إنام هي من 
صنع عقليتنا الراهنة. ولكنها ال مناص منها يف الواقع. فأي مشارك يف العقل املنشأ يضع هذا العقل 
وضًعا، إىل أن يثبت العكس، بوصفه صاحلًا جلميع األزمنة واألمكنة التي يمكن أن تكون معروفة. ربام 
كان يكفي هذا التعريف للرد عىل اجلابري وهدم فرضيته املركزية. فاملشارك يف العقل املنشأ هو الذي 
ن(  يعتربه صاحلًا جلميع األزمنة واألمكنة، إىل أن يثبت العكس.)16( فاجلابري هو من وضع )العقل املكوَّ
وضًعا، عىل هواه، ليخلص من هذا الوضع إىل ما يريد. فاملوضوع إًذا هو تصور اجلابري للرتاث، عىل 

أنه ماض يؤطر احلارض، وقوقعة جيب جعلها قميًصا، ال الرتاث ذاته، كام هو يف الواقع املعيش.

ن بلغة اجلابري وطرابييش متكن إنشاء لوحة بني عنارصها  والتحوالت التي تطرأ عىل العقل املكوَّ
الزمان واملكان ووقائع وعلل وحقيقة وخطأ، منها )مجيًعا( يسهل استخراج قائمة من قوائم املعقوالت 
الذي أعاد تركيبه باسمهام عىل مدى  التغريُّ  بارتداد مقلق،  يثبِّت منها عقلنا احلايل،  التي  والبدهيات 
ن ال تتألف من تغريات بمثل تغريات املنظار السحري وال من سلسلة  التاريخ. فصريورة العقل املكوَّ
من التنازالت اخلالصة، بل هي حتوالت يمكن حتديد اجتاهها فقط، ومن ثم فإن سيادة اجتاه بعينه أو 
اجلابري وطرابييش(،  تطبيًقا سيًئا )كام فعل  اعتقادهم  يعتقدون، وإن طبقوا  قد تربر قول من  تفوقه 
بوجود سمة ثابتة ومطلقة للعقل: عندئذ تنتمي هذه السمة ال إىل القائمة احلالية للمقوالت واملبادئ 
نرى  لذلك  نجاحها)17(.  ويقيس  القائمة  هبذه  يوعز  الذي  املستمر  )التوجه(  االجتاه  إىل  بل  العقلية، 
أن الالزمانية، والالتارخيية هي التي حكمت عمل اجلابري وورطت طرابييش، ذلك أن اختالف)18( 
األحوال تقدًما أو تراجًعا واختالف األحكام، يسمح باكتشاف سلم من املعايري، حتدد السمت، أو 
االجتاه، ومن شأن ذلك أن يقيد النزعات األيديولوجية، من دون أن يقيد حرية القراءة أو التأويل، 
القول  جيب  للدقة،  نفسه.  للمقروء  أخرى  قراءات  من  الصدقيته  أو  صدقيته  نسبية  يكتسب  الذي 
ومن  احلديث،  إسالم  إىل  القرآن  إسالم  من  التحول  سامه  اجتاه،  أو  سمت  عن  كشف  طرابييش  إن 
أن جيرتحها.  التي جيب  باملعجزات،  إال  نبوته  تثبت  ع، ال  نبي مرشِّ إىل  له  ع  املرشَّ الرسول  ثم حتويل 
ولذلك تكاثرت األحاديث املوضوعة واملعجزات املنسوبة كلها إىل النبي. لكن طرابييش مل يتقرَّ آثار 
هذا التحول يف الثقافة السائدة والفكر السائد والوعي السائد اليوم، وال سيام يف فقه الفتنة، ومنطق 
)الفتوى(، املنفلت من أي عقل وعقال، وهيمنة اخلرافة عىل الوعي، عىل نحو ما رصدها العظم يف 

كتابه، نقد الفكر الديني.

)16( هكذا نفهم الجملة، والعمدة عىل النص الفرنيس، ال عىل فهمنا.

)17( راجع/ي، أندريه الالند، العقل واملعايري، ص 17.

)18( تستعمل كلمة اختالف يف القرآن استعاماًل باهرًا، إذ اختالف الليل والنهار يعني التعاقب مع االختالف، فليس مثة تعاقب، بال اختالف، الشمس، ال 

ترشق كل يوم يف الوقت نفسه ومن املكان نفسه.
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لعل طرابييش، الذي رصد حتول اإلسالم من )إسالم القرآن( إىل )إسالم احلديث(، عىل الرغم 
من حتفظنا عىل ذلك، وعىل حلظة التحول وأسبابه، متكن من اإلشارة إىل سلم من القيم )القرآنية( 
من  ال  املشتقة  الفقهية  واألحكام  النبوية  األحاديث  من  مستمدة  أخرى  قيم  هبا  استبدلت  التي 
التوجه  أو  االجتاه  تصاقب  ال  أو  تصاقب  التي  لآليات  املختلفة  التفاسري  من  بل  القرآين،  النص 
الغلبة واملغلوبية،  إليه من معايري إىل معيار  السائد واملتغلب. فلو أن اجلابري استند يف ما استند 
والربهان  البيان  أثري  يف  وتبديده  )العقل(  تشطري  إىل  ذهب  ملا  والثروة،  السلطة  عىل  التنافس  يف 
والعرفان. فاجلابري يف اعتقادنا مل يكن يقرأ الرتاث )العريب اإلسالمي(، بل كان يوظفه يف نزاعات 
احلارض الكامنة منها واملتفجرة، وإن رصح بخالف ذلك، يف مقدمة التكوين، وكان ذلك يف مناخ 

)الصحوة اإلسالمية( وبداللتها.

لفحصه،  أي حماولة  املفهوم من دون  يتبنى  بل  العقل،  اجلابري يف مفهوم  طرابييش ال جيادل 
مكتفًيا بتتبع شواهد اجلابري وتأويالته هلذه الشواهد، وذلك بالعودة إىل مظاهنا وتأويلها تأوياًل 
ن،  خمتلًفا لغاية قدحية ال خيفيها. لكن مالحظته أن اجلابري جتاهل الوظيفة التوحيدية للعقل املكوَّ
خمتلف  بمعنى  ولكن  مهمة،  واملعايري(،  )العقل  الالند  لكتاب  بالفعل  األساسية  الفرضية  وهي 
كلًيا، فقد بنى اجلابري حتليله للعقل العريب عىل أساس قسمة هذا العقل وتشطريه ال عىل أساس 
ن يف جماالت الفقه  وحدته، باملعنى الالالندي. فبداًل من أن يرد خمتلف جتليات هذا العقل املكوَّ
وعلم الكالم والتصوف والفلسفة إىل البنية العضوية الواحدة، التي تصدر عنها هذه التجليات، 
واآلخر  بياين  أحدها  أصناف،  ثالث  وتصنيفه  العريب  العقل  تشطري  إىل  عمد  طرابييش،  بحسب 
برهاين والثالث عرفاين)19(. لكن مفهوم الوحدة الالالندي يذهب إىل ما يف العقل املنشأ من عنارص 
عمومية تشد وحدة اجلامعة وتضمن متاسكها، فإن تشطري العقل يبدد هذه العنارص املشرتكة أو 
خيفيها أو هيملها، ويتجه إىل املتجانس يف كل شطر أو اجتاه. فإن االجتاهات الفكرية واأليديولوجية 
املتعاكسة، عىل نحو ما تتجىل يف الثقافة والسياسة اليوم تدل عىل بنى اجتامعية متفاصلة ومتحاجزة 
وتراثات متنافسة، بل متنازعة، تفاصلها وحتاجزها وتنازعها هي قوام العقالنيتها الناجتة من عدم 

االحتكام إىل معايري مشرتكة، عىل الرغم من وجود هذه املعايري بداهة.

ن بأنه )ثقافة األسالف( وهو تعريف غري موفق،  وإذ عرف طرابييش العقل العريب أو العقل املكوَّ
ويناقض تعريف الالند، مل يتوقف إال عند التوظيف األيديولوجي ملفهوم الرتاث والبواعث النفسية 
هلذا التوظيف، أي )العصاب اجلامعي(، وأفرد هلذا كتاًبا خاًصا موضوعه وثيق الصلة بنقد نقد العقل 
العريب، هو )املثقفون العرب والرتاث، التحليل النفيس لعصاب مجاعي(. ومسألة العصاب اجلامعي 
)عودة  سببه  مجاعي،  عصاب  من  نوًعا  الدين  يعد  كان  املصطلح(  )صاحب  فرويد  ألن  نظر،  فيها 

)19( راجع/ي، جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب، نظرية العقل، )دار الساقي، بريوت، 1996(، ص 19 – 20.
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املكبوت(، وقوامه التثبيت عىل املايض أو االنقطاع عن الواقع، كام يقول طرابييش نفسه. هنا نستحرض 
كتاب صادق جالل العظم )نقد الفكر الديني(، بصفته رًدا جسوًرا عىل ما سامه طرابييش العصاب 

اجلامعي، لكن هذا العصاب هو الدين اخلرايف، يف كتاب العظم، ال الرتاث.

ن، فننقل عن الالند قوله: ))عندما يتحدث املرء عن العقل،  أما بصدد العقل املنشئ أو املكوِّ
يف وسعه أن يفكر يف وظائف عقلية خمتلفة جًدا. فلنقل إذن عىل الفور إن ما نحن بصدده هنا ليس 
الوسيط،  العرص  العقل كان سائًدا يف  ملكة االستدالل واحلساب وكفى، فهذا االستعامل لكلمة 
]...[ فالعقل الذي نعنيه هنا هو الذي يسوي ديكارت بينه وبني البداهة السديدة. إنه الذي يرمي 
إليه من يقول: إن فالًنا عىل حق، حينام نقابل بني العقل )أو الرشد( واهلوى )أو الغي(، أو حينام 
هو  املعنى  هبذا  بالعقل،  واإليامن  احلب،  يسوس  الذي  هو  ليس  العقل  أن   – أسف  يف   - نعرتف 
االعرتاف بأن لدى كل امرئ قدرة حقيقية )أو عينية( عىل إدراك أن قضايا معينة صائبة أو خاطئة، 
وتقدير فروق االحتامالت، ومتييز األفضل واألسوأ. وال يتم هذا بصورة تأثرية فحسب، برضب 
أفكار  صورة  يف  بل  مسرتيح،  غري  أو  مسرتحًيا  بجسمنا  نشعر  ما  نحو  عىل  االنطباعي،  الرأي  من 
عامة وتوكيدات واعية، نطلقها بغري لبس، وتفرض ذاهتا عىل األذهان يف عالقاهتا العقلية ما بقيت 
صادقة النية، فتضعها فوق املناقشة. وهي منطوقات غري كاملة بطبيعة احلال، شأن كل ما هو برشي، 
بيد أهنا قابلة هلذا الرضب من الدقة الذي نتطلبه يف الصيغ القضائية اجليدة أو يف القوانني املتعلقة 
أال يكون حافزك األوحد  الرشيد( )هو(  العمل  )أو  العقل  بمقتىض  الطبيعية. والعمل  بالظواهر 
للفعل اندفاعات ومشاعر، بل تكون بحيث تستطيع تفسري أفعالك ملن يقدرون عىل فهمها مستعينًا 
يِّتها. فالعقل إذن عنرص جوهري من عنارص الشخصية اخلُُلقية،  بأفكار وقواعد يقرون هم أيًضا حجِّ
من حيث هي غري قابلة للتفسري باملصالح واالنفعاالت واألهواء الشخصية(()20(. والعقل، إىل ذاك 
متضايف مع الواقع، كام يضيف الالند، وحيتوي عىل مبادئ تتيح له فهمه، حتى وإن أقر بأن العقل 
ال يستنفد املوجودات الواقعية وفعلها. ويف مقدور املرء ومن واجبه أن يستخدمه للتوقع الذي هو 

رشط الفاعلية.

التجربة  ملعطيات  املنظمة  الثابتة  الكلية  املبادئ  من  نسق(  )أو  نظام  الفالسفة،  لدى  والعقالنية، 
فالعقل  احلرية)21(.  يتحققان عن طريق  اللذين  والتناسق  النظام  مملكة  العقل )هي(  ومملكة  احلسية. 
رشكة أو رابطة عامة بني البرش، بام هم نظراء. وهذه السمة مرتبطة باللغة )التي تنتقل من األحادية إىل 

التبادلية(.

)20( أندريه الالند، العقل واملعايري، ص ).

)21( أندريه الالند، العقل واملعايري، ص 6.
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أردنا من هذ االقتباس الطويل، غري املستحب يف األبحاث، أن نبني معايري خمتلفة عن التي تأسس 
فإن  طرابييش.  ونقد  اجلابري  فرضية  أسَّ  كان  الالند  مصطلح  أن  خاصة  ونقده،  العقل  نقد  عليها 
عيه القائل كائنًا من كان، بل ما حتكم عقول خمتلفة ذات اجتاهات  معيار العقالنية الرئيس ليس ما يدَّ
خمتلفة ونوازع خمتلفة بأنه حق. نصاب احلقيقة مجعي يف املجتمع الصغري، وجمتمعي يف املجتمع الكبري، 
وإنساين يف املحصلة، فال دين للحقيقة وال قومية وال نطاق جغرايف وال قفص أيديولوجي. أليست 
هذه كونية اإلنسان وكونية العقل! صحيح أن العام ال يوجد عيانًيا إال يف اخلاص، ولكنه حاكم عليه، 

وإال يصري اخلاص هو العزلة واالستبداد.

العقل حمكمة

ع، بل هو حمكمة، إذ ليس بوسع القايض أن يتوصل إىل  العقل ليس حمض حاكم أو قاض أو مرشِّ
ق وغريها  حكم عادل أو غري عادل يف أي قضية إال بوجود االدعاء والدفاع وإجراءات التقيصِّ والتحقُّ
من إجراءات التقايض وأصول املحاكامت. يف هذه احلال، إن وجود القانون ال يكفي، واملبادئ واملعايري 
ال تكون ناجعة حني توجد إال باختبارها، يف حماججة االدعاء والدفاع، والنظر يف القرائن أو األدلة 
إذا كانت كافية أو غري كافية ومدى اتفاقها مع شهادة الشهود وقرار املحلفني. هذه املقاربة القضائية 
للعقل تبني عالقة العقل بالعدل، وعالقة العقالنية بالعدالة، وتبني عالقة املبادئ بالقيم. هذه العملية 
برمتها هي عملية إنتاج احلكم، )باملفرد واجلمع( أو إنتاج معرفة حقيقية بموضوع أو ظاهرة؛ فليس 
فكر املفكر سوى نظيمة من موافقات ومعارضات ومسلامت ومصادرات وأحكام، كل حكم مرتبط 

بغريه ارتباط نتوج أو تسبب، وفق السببية البسيطة، أو لزوم، أي رضورة عقلية.

العقل املجرد يفرتض التجانس، وامليل إىل السيطرة، بدًءا من السيطرة عىل الطبيعة، ومن ثم عىل 
الطبيعة البرشية. فال مناص من ربطه بإرادة السلطة. وال بد من إعادة فحص الكليات، التي تتمتع 
كل منها بتجانس مطلق، وإن كانت تضع نقيضها أو تفرتضه، ولكنها تفعل ذلك عىل سبيل اإلطالق 
هبذه  العقل  والعاطفة.  الغريزة  يستبعد  والعقل  الباطل،  يستبعد  واحلق  الرش،  يستبعد  اخلري  أيًضا. 
الصفات متوحش، هو السوس الذي ينخر املدنية، ويسممها بالكلبية والذئبية واألسدية والضبعية. 
لكينونته األخالقية، وعليه،  الدين صورًة  ابتكر  لذلك  يكون عاقاًل،  أن  قبل  كائن أخالقي  اإلنسان 
يمكن القول إن العقل األدايت يفسد الدين، وحيوله إىل أداة للسلطة. وهذا مما يمكن مالحظته لدى 
مجيع السلفيني واألصوليني الذي يقولون بعدم تناقض الدين مع العقل ومع العلم، أكثر منتج عقيل 
امتياًزا. مل يوفِّق أحد بني العقل والدين إال من أجل السلطة والسيطرة واهليمنة. وملا كان العقل يصيب 
وخيطئ، فثمة حقائق عقلية، وأباطيل عقلية، وحقائق عقلية صارت أباطيل أو يمكن أن تصري كذلك، 

والعكس صحيح.
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))ويف النهاية، )كام يقول الالند(، متيل العقالنية )اللهم إال باملعنى املستقبح الذي حتدثنا عنه آنًفا( 
إىل أن ترى يف العقل شيًئا قدسًيا، وهذا مفروغ منه لدى رجال الدين، فهم يسوون بني العقل وبني 
أبحث  الذي  اهلل  العقل هو  أليس  القول:  إىل حد  )الكلمة(، ويذهبون  املسيحي  الالهوت  ما يسميه 
عنه؟ ]...[ ومن يعرتفون بالعقل، ولكنهم يتجنبون كل ديانة منزلة بوحي، بل يتجنبون فكرة اهلل، إنام 
حييلون إىل العقل، كام هو احلال يف العبادة الثورية، كل السامت األساسية التي كانت التقاليد تعزوها 
إىل فكرة اهلل(()22(. هذا يؤدي بنا إىل التقديس والتأليه، عىل اعتبار التقديس عنرًصا يف الشعور يتطور 

إىل تأليه، وهذا ال يقترص عىل الدين وحده.

املايض الذي ال يميض

يميل الباحث إىل قول القائل: )احلارض هو الذي يمأل الوجود(، والدة الفرد بداية، عىل الصعيد 
الفردي واستئناف عىل الصعيد النوعي، فاحلارض استئناف مطرد، أو خلق متجدد غري حمدود، عىل 
اإلنساين  النوع  تستمر،  احلياة  لكن  األفراد،  يموت  حمدود،  وغري  مطَّرد  حارض  إًذا،  النوع،  صعيد 
يستمر، هكذا كانت احلال، منذ ظهور النوع البرشي، وإىل أمد غري معلوم. ال وجود للاميض إال يف 
احلارض، وال وجود يف املايض. األحياء هم الذين يصنعون التاريخ، وهم الذين يكتبونه أو يدونونه، 
إًذا، ينشئون صورة ذهنية للاميض، انتقائية دوًما، وحمدودة برشوط إنتاجها. )أين هو تاريخ الطربي أو 
تاريخ ابن خلدون اليوم سوى يف مكتبات األحياء ورؤوسهم؟(. اآلثار املادية دالة، ما يف ذلك شك، 
تسيطر  )خارجية(  وسلطة  البداية  من  عنهم  مستقلة  ألهنا  وجودهم،  عىل  ال  أنتجوها،  من  عىل  دالة 
عليهم. االغرتاب Alienation مالزم لإلنسان، ناتج العمل يستقل عن املنتج، وينتقل من يد إىل يد، 

اآلثار املادية والالمادية املتوارثة تؤكد حقيقة االغرتاب، وكفاح البرش للتحرر من ربقته.

العربية هي أن  الثقافة  العالقة بني املايض واحلارض يف  تنفرد هبا  التي  يقول فؤاد زكريا: ))السمة 
املايض ماثل دائاًم أمام احلارض، ال بوصفه مندجمًا يف هذا احلارض ومتداخاًل فيه، بل بوصفه قوة مستقلة 
عنه، منافسة له، تدافع عن حقوقها إزاءه، وحتاول أن حتل حمله إذا استطاعت، ولو شئت أن أخلص 
هذه السمة يف كلمة واحدة لقلت إن نظرتنا إىل املايض ال تارخيية(()23(. الرتاث احلقيقي كام يراه فؤاد 
وغري  املنقطع  الرتاث  أما  منه،  يتجزأ  ال  جزًءا  ويصبح  الالحق،  التاريخ  يف  يندمج  الذي  هو  زكريا 
املندمج، فربام مل يكن يستحق هذا االسم. وما دامت كثري من مبادئ هذا الرتاث ومقوماته مل تصبح 
)ألسباب خمتلفة( جزًءا من تكوين العقل العريب، باملعنى الذي أصبحت فيه مبادئ بيكن وهيوم جزًءا 
رشوط  من  أساسًيا  رشًطا  فإن  الفرنسية،  العقلية  من  جزًءا  ديكارت  ومبادئ  اإلنكليزية  العقلية  من 

)22( أندريه الالند، العقل واملعايري، ص 8 – 9.

))2( فؤاد زكريا، خطاب إىل العقل العريب، ص 28.
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الرتاث ال يتوافر فيها)24(. لذلك تبدو لنا فكرة )إحياء الرتاث( اعرتاًفا ضمنًيا بعدم اندماجه يف ثقافة 
اخللف، أي بأنه مْيت بالفعل، ومعظم اجلزء املتبقي منه يف الثقافة ميِّت بالفعل. املستقبلية سمة أساسية 
من سامت العقل، بخالف املاضوية الالعقالنية. إذا كان ثمة عودة للمكبوت، يف )الالشعور املعريف( 
العريب اإلسالمي، فاملكبوت هو عبادة األوثان. لقد حطم املسلمون األوائل آهلتهم السابقة، وأذلوا 
عبدهتا. لذلك نجدنا اليوم يف الوثنية، الوثنية هي العبادة املطابقة للعصبيات، واجلامعات اإلرهابية أتم 

ما تكون املطابقة. الرتاث، بمفهومه السائد، اسم لوثن متخيَّل، يعني كل يشء وال يعني شيًئا.

الرتاث ونصاب العقالنية. 3

هل الرتاث هو )ثقافة األسالف( حًقا، أم هو ثقافتنا نحن، هنا واآلن؟ هذا السؤال وثيق الصلة 
بمعنى التاريخ، وبكيفية إدراك الزمان- املكان. الرتاث، يف رؤيتنا، هو تراث األحياء ال تراث األموات، 
ينقله الراشدون إىل غري الراشدين، إىل أن يرشدوا، ويشاركوهنم يف استهالكه واجرتاره، إن مل جيعلوا 
أجياهلم  وتتايل  األحياء  نمو  هو  التاريخ  كذلك  باطراد،  وهكذا  املستقبل،  نحو  لالنطالق  منصة  منه 
والالمادية،  املادية  الرتكة  أخرى؛  ممكنات  حساب  عىل  ممكنات  وتوقيع  أحواهلم،  وتغري  وتطورهم، 
املالكني اجلدد، وال معنى  املتوف واملتوفاة بل ثروة  املتوفاة ليست ثروة  املتوف أو ترتكها  التي يرتكها 

ث(. للبحث عن األصول أو عن املالكني السابقني، سوى املعنى التقديري )رحم اهلل من ورث وورَّ

مستغن  أنه  منا  أحد  ادعى  وإذا  قوًيا،  تغليًفا  يغلفنا  اإلسالمي  العريب  ))الرتاث  اجلابري:  يقول 
عن هذا الغالف متحرر منه فليعرتف أنه مسكون هبوية أخرى غري اهلوية العربية اإلسالمية. إما أن 
يكون غالفنا العريب اإلسالمي لباًسا قاباًل للتجديد، ليغدو مناسًبا لروح العرص وحتدياته ومتطلبات 
التقدم فيه، أو أنه قوقعة تكيف اجلسد بدل أن يكيفها اجلسد. ]...[ فنحن ال نخفي أن مرشوع نقد 
العقل العريب بأجزائه األربعة حماولة لتحويل القوقعة إىل لباس(()25(. الرتاث غالف خارجي وقوقعة 
خارجية! نحن نعتقد العكس؛ الرتاث جزء من نسيج الشخصية، ونسيج الوعي، لو كان حمض غالف 
وقوقعة لسهل تغيريه، ولسهل عىل من يريد التخلص منه أن يفعل ذلك، ألن الرتاث يفعل من الداخل، 
ال من اخلارج، وفعله ال يستثني اجلسد. خارجية الرتاث عن الوارثني رصحية، عند اجلابري، كخارجية 
اللباس عن اجلسد وكذلك استقالل مادته عن كياهنم، واأليديولوجيا اإلقصائية، بل العدوانية، فاقعة 
فليعرتف  اهلوية،  القوقعة/  هذه  عن  مستغن  أنه  يدعي  من  مبتذلة:  بلغة  وعنرصية  اجلابري  نص  يف 
)فعل أمر مؤكد بالالم( أنه مسكون هبوية أخرى، غري اهلوية العربية اإلسالمية )وإن حسابه لعسري(! 

))2( فؤاد زكريا، خطاب إىل العقل العريب، ص 9).

))2( محمد عابد الجابري، العقل األخالقي العريب، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم يف الثقافة العربية، )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2001(، 

ص 28.
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ماذا لو كان املدعي مسكوًنا هبوية إنسانية فقط، أو هبوية وطنية سورية أو تونسية أو مغربية، ماذا إذا 
كان ال يؤمن بام يؤمن به اجلابري من متاهي العروبة واإلسالم أو تضايفهام؟ هل جيب أن ُيستتاب إذا 
كان مسلاًم بالوالدة، ويدفع اجلزية للجابري وورثته إذا كان كتابًيا، ويقتل إذا مل يكن من أهل السنة 
واجلامعة؟ هذا هو منطق أمري املؤمنني )أبو بكر البغدادي( املولود من الصحوة اإلسالمية وعقالنية 

اجلابري، والقيم عىل الرتاث العريب اإلسالمي.

العريب  للعقل  من حتديث  اليوم  نشهده  ))ما  اآلتية:  باحلقيقة  يصدع  أن  إال  اجلابري  يملك  مل 
واملنهجية  العلمية  للمكتسبات  استيعابنا  مدى  عىل  فقط  ليس  يتوقف  اإلسالمي  للفكر  وجتديد 
املعارصة، مكتسبات القرن العرشين وما قبله وما بعده، بل أيًضا ولربام بالدرجة األوىل يتوقف 
عىل مدى قدرتنا عىل استعادة نقدية ابن حزم وعقالنية ابن رشد وأصولية الشاطبي وتارخيية ابن 
خلدون، هذه النزعات العقلية التي ال بد منها إذا أردنا أن نعيد ترتيب عالقتنا برتاثنا بصورة متكننا 
من االنتظام فيه انتظاًما يفتح املجال لإلبداع، إبداع العقل العريب داخل الثقافة التي يتكون فيها. 
إنه بدون التعامل النقدي العقالين مع تراثنا لن نتمكن قط من تعميم املامرسة العقالنية عىل أوسع 
قطاع من فكرنا املعارص، القطاع الذي ُينعت باألصويل حينًا وبالسلفي حينًا آخر)26(، كام أنه بدون 
هذه املامرسة العقالنية عىل معطيات تراثنا لن يكون يف إمكاننا قط تأصيل املعطيات الفكرية التي 
يقدمها أو يمكن أن يقدمها قطاع آخر من فكرنا العريب املعارص، القطاع الذي يدعو إىل احلداثة 
والتجديد، )وبذلك( يمكن أعادة بنية العقل العريب من داخل الثقافة التي ينتمي إليها، مما يسمح 
بتوفري الرشوط الرضورية لتدشني عرص تدوين جديد يف هذه الثقافة(()27(. إحياء وتأصيل، هذه 
احلي يف  الرتاث اإلسالمي  أن  فاته  وقد  العارصة(.  العربية  العقالنية  )رائد  اجلابري،  هي مسألة 
شطب  مع  العقالنية  تستقيم  فال  قبله؛  من  واململوكي  العثامين،  الرتاث  هو  والرؤوس  النفوس 
التاريخ، وقبلها مخسمئة أخرى، كأهنا مل تكن. لذلك نعتقد أن اجلابري حمق يف  مخسمئة سنة من 
ُينعت باألصويل حينًا وبالسلفي  اعتبار ))القطاع األوسع من فكرنا املعارص )هو( القطاع الذي 
حينًا آخر((. أما خترصات القطاع اآلخر الذي يدعو إىل احلداثة والتجديد، فتظل خترصات ما مل 

تتأصل يف الرتاث، تنتظم فيه، لتدشني عرص تدوين جديد.

يرد طرابييش عىل ذلك بقوله: ))مل حيدث قط، يف تاريخ الفكر يف اإلسالم، أن أشاد أحد بسؤد 
العقل، كام أشاد ابن حزم. ولكن مل حيدث قط يف تاريخ الفكر يف اإلسالم أن أقال أحد العقل، كام 
أقاله ابن حزم(()28(. وهذا لتفنيد فرضية )االنقالب املعريف( لدى اجلابري. )نميل إىل وضع اسم 

)26( التسويد من عندنا، لتأكيد سلفية الجابري وأصوليته.

)27( محمد عابد الجابري، بنية العقل العريب، ط9 )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2009( ص 2)).

)28( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، )دار الساقي، بريوت، 2010( ص 296.
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اجلابري حمل ابن حزم(. نحسب أن طرابييش أراد أن هيدم ركنًا من أركان العامرة اجلابرية )وهي 
ابن  وعقالنية  حزم،  ابن  نقدية  عىل  تقوم  التي  العامرة  املهندسني(،  بتعبري  املخطط،  عىل  تزال  ما 
رشد، وأصولية الشاطبي وتارخيية ابن خلدون. لو قارنا مقاربة اجلابري، لتجديد القوقعة، بمقاربة 
حممد عبده اإلصالحية، أو بمقاربة العروي، يف كتابه )السنة واإلصالح(، لبدت سلفية اجلابري 

وأصوليته واضحتني.

ونحن  والتحديث،  التجديد  إىل  سبيل  ))ال  العريب:  العقل  بنية  كتابه  خامتة  يف  اجلابري،  يقول 
نتحدث هنا عن العقل العريب، إال من داخل الرتاث نفسه، وبوسائله اخلاصة، وإمكاناته الذاتية 
عىل  بفرضها  ال  ولكن  فعاًل،  هبا  نستعني  أن  فيجب  واملعرفية  املنهجية  عرصنا  وسائل  أما  أواًل، 
املوضوع وتطويع هذا األخري يف قوالبها، بل العمل، عىل العكس، عىل تطويع قوالبها بالصورة 
التي جتعلها قادرة عىل أن متارس قدرهتا اإلجرائية، أعني وظيفتها كأدوات علمية(()29(. هذا ما 
قاله كثريون من السلفيني واألصوليني )املعتدلني(، قبل اجلابري، لذلك ال نرى فارًقا كبرًيا بني 
الرتاث وبني  الغريب(، ملقتضيات  املنهجية واملعرفية(، وهي قوام )العقل  )تطويع وسائل عرصنا 
القول بأسلمة هذه )الوسائل( املنهجية واملعرفية، وأسلمة العامل وأسلمة العرص، أو تعريبهام، كام 
يرغب القائلون بـ )العرص العريب( القادم من أصدقائنا، أو غريهم ممن يظنون أن النهضة العربية ال 
تقوم إال عىل أشالء الغرب احلديث واملعارص. ولكن ماذا نفعل بالعلم والتكنولوجيا وهي مرتبطة 
أوثق ارتباط )بوسائل عرصنا املنهجية واملعرفية(؟ )لقد متكنَّا )بعون اهلل( من تأصيل الديمقراطية 
يف الشورى، لتصري مقدسة، ألهنا أمر إهلي. بقي علينا تأصيل نسبية أينشتاين، لوال أنه هيودي، هل 

هذا خارج السياق؟(

كتاَب  العرب  تلقي  كيفية  زاوية  من  صحيح،  املعكوس،  باالسترشاق  ذلك  عىل  طرابييش  ردُّ 
عىل  فيها  أنفسهم  يروا  لكي  مرآًة،  الغرب،  لبعض  ونؤكد  الغرب،  لبعض  قدم  الذي  )االسترشاق( 
ويعدون  االسترشاق،  يعكسون  الذين  العرب  يعفي  ال  هذا  ولكن  العنرصية،  االستعامرية  حقيقتها 
كتاب إدوارد سعيد حمض إدانة للغرب برمته والثقافة الغربية برمتها، من رؤية أنفسهم عىل حقيقتها. 
نظن أن العرب معظمهم صنعوا غرهبم، مثلام صنع بعض الغرب رشقه. يمكن أن يكون كالم اجلابري 
جائًزا، عىل مستوى )السياسة( بأردأ معانيها، ولكنه ال جيوز يف الثقافة. لعل اجلابري )ومثاله األخالقي 
صدام حسني وحافظ األسد وقادة البعث( قد نصب نفسه بالفعل أستاًذا للعقالنية ووصًيا عىل العقل 
العريب، إذ ال ينم الكالم املقتبس أعاله إال عىل الوصاية. ومن هنا ربام تتأتى مرشوعية دحض طرابييش 

هلذه األستاذية وهذه الوصاية.

)29( محمد عابد الجابري، بنية العقل العريب، ص 68).
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التفكري عىل التفكري

نستعري هذه املقولة من الصديق الدكتور يوسف سالمة، فنفرتض أن ما أنتجه جورج طرابييش 
يف العقود الثالثة األخرية من حياته التي يسميها املحطة اخلامسة من حمطات رحلته الفكرية، يقع 
جله، إن مل يكن كله حتت مقولة )التفكري عىل التفكري(، بدًءا من تورطه يف نقد مرشوع حممد عابد 
اجلابري وصواًل إىل نقد حسن حنفي. نقصد بالتورط يف نقد اجلابري أنه قتل اجلابري )األب( 
وأحيا مرشوعه. فإن مقارباته املستفيضة لـ )نظرية العقل( )379 صفحة( ودفاعه املستميت عن 
)وحدة العقل العريب( )410 صفحات(، ومناقشته )إشكاليات العقل العريب( )324 صفحة( 
 197( اإلسالم  يف  العقل  سبات  أو  واملعجزة  صفحة(،   424( اإلسالم(  يف  املستقيل  و)العقل 
نقد  نقد  من  الرابع  املجلد  ))هذا  بقوله:  اإلسالم(  يف  املستقيل  )العقل  كتابه  وختمه  صفحة(، 
العقل العريب مل يتوصل إىل أن حيسم أكثر من نصف اإلشكالية. فاليشء الذي أفلحت صفحات 
هذا املجلد يف إثباته، أو عىل األقل هذا هو املأمول، هو أن استقالة العقل يف اإلسالم مل تكن بعامل 
خارجي ونتيجة الكتساح ساحته من قبل جحافل )الالمقعول( املندفعة من مكامن )املوروث 
القديم( يف اإلسكندرية وأفامية وحران.. إلخ. وأما أن مأساة أفول العقالنية العربية اإلسالمية 
هي مأساة داخلية وحمكومة بآليات ذاتية، وغري قابلة للتعليل بأي )حصان طروادة( أيديولوجي 
أو إبستمولوجي متسلل من اخلارج، فهذا نصف اإلشكالية الثاين الذي نأمل يف أن نتمكن من 
اخلامس،  اجلزء  هذا  العريب(()30(.  العقل  نقد  نقد  من  واألخري  اخلامس  املجلد  يف  عنه  اإلجابة 
ينطوي بدًءا من عنوانه عىل حكم عام باستقالة العقل، مع حتول اإلسالم من إسالم القرآن إىل 
إليه إىل  املنسوبة  ُرفعت األحاديث  نبي، واعتباره مرشًعا،  الرسول إىل  إسالم احلديث، وحتويل 
احلاصل،  إىل حتصيل  أقرب  التي هي  النتيجة  كانت هذه  إذا  ندري  اإلهلي. ال  الترشيع  مستوى 
كانت يف حاجة إىل كل هذا اجلهد، لوال فكرة التحول والتحويل الدراماتيكية. وهنا نميل إىل أن 
فكرة التحول والتحويل مبالغ فيها، فهي عملية تطور، أو سريورة تطور ونمو، ليس فيها يشء 
غريب أو مفاجئ إذا ما حللنا عملية تشكل السلطة يف أيامنا، عىل نحو ما فعل عبد اهلل محودي، 
اهلل،  أمام  إال  أعامله، يف ملكوت مشيخته،  ليس مسؤواًل عن  الذي  الشيخ  إذ  اجلابري.  مواطن 
هو من جيعل من املريد شيًخا ومن العبد سيًدا ومن املأمور آمًرا، وهكذا القائد السيايس)31(. إهنا 
طريقة يف إنتاج السلطة وتربير األخرية، وإعفائها من أي مسؤولية، وتربئتها من أي شبهة، بام هي 

سلطة مقدسة.

)0)( جورج طرابييش، نقد نقد العقل العريب، العقل املستقيل يف اإلسالم، )دار الساقي، بريوت، )200(، ص )2).

)1)( راجع/ي، عبد الله حمودي، الشيخ واملريد، عبد املجيد جحفة )مرتجاًم(، ط ) )دار توبقال للنرش، الدار البيضاء، 2010(، ص 12 وما بعدها.
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 اإلبيستيمولوجيا يف خدمة األيديولوجيا

يمتاز اإلنسان، الفرد اإلنساين، املرأة والرجل، بقابليته للتحسن الذايت، ونزوعه الدائم إىل حتسني 
غايات  لنفسه  أن يضع  مًعا عىل  التحسني حيمالنه  إىل  والنزوع  الذايت  التحسن  قابلية  رشوط حياته. 
تتعدى تلبية حاجاته الطبيعية، ويعمل عىل حتقيقها، وكلام حقق غاية يضع لنفسه غاية أخرى، وهكذا، 
ويأتلف مع غريه، برشوط يقبلها كلًيا أو جزئًيا، لتحقيق غاية مجعية مشرتكة. فهو، من ثّم، كائن غائي، 
أو  غاية  بال  معرفة  فال  غائية؛  اإلنسانية  املعرفة  أن  نفرتض  لذلك،  وإرادة؛  معرفة  عن  غاياته  تصدر 
هدف؛ حتى القائلون باملعرفة )من أجل( املعرفة، يضعون هلا غاية، هي املعرفة ذاهتا، فال يستطيعون 

حذف )من أجل(.

املطالب  بتعيني  يتصل  أيديولوجي،  بعد  متالزمان،  بعدان  واإلرادة،  املعرفة  تتضمن  التي  للغاية 
والتوقعات والتفضيالت، وتسويغها وتربيرها، وبعد أخالقي، يعنيِّ وسائل حتقيق الغايات وأساليبها، 
ولذلك ال تنفصل الغاية عن األخالق، وال تنفصل ال عن السياسة، بمعنى التدبري، وال عن السلطة بام 
هي ممارسة التدبري. الغاية، ذاتية دوًما، ختتلف من فرد إىل آخر ومن حال إىل حال، ولكن غاية كل فرد 
حمدودة بغايات األخريات واآلخرين، وهذا أول عنرص )موضوعي( يدخل يف الغاية من خارجها، 
لنا  لتبني  أعمق،  مستوى  إىل  املسألة  هذه  تأمل  يف  ذهبنا  ولو  حتقيقها.  إمكان  حدود  ويعني  فيقيدها، 
أن هذا القيد أو احلد اخلارجي، املوضوعي، هو قيد أو حد داخيل أيًضا، قوامه تعقل الغاية، وتعقل 
إمكانات حتقيقها، يف ضوء الرشوط االجتامعية – االقتصادية والثقافية والسياسية واألخالقية املعطاة، 
العقل من أحد جوانبه هو معرفة  إذ  للعقل،  البذرة األولية  وإمكان تغري هذه الرشوط. وتلكم هي 
احلدود والفروق، والعمل عىل جتاوز األوىل، والتكيف مع الثانية؛ وهي نفسها البذرة األولية للنقد، 
بمعنى التجاوز، الذي هو أخص خصائص العقل لدى أي فرد يفكر تفكرًيا سلياًم لتحقيق غاياته. عند 

هذه النقطة يتعاشق النقد والتفكري السليم أو التفكري احلر.

صفة )السليم( التي وصفنا هبا التفكري، صفة معيارية، ال تعني مضموهنا أو داللتها العقلية واألخالقية 
والشاملة  العمومية  واملعايري  الكلية  املبادئ  هي  السالمة  ورشوط  السالمة،  رشوط  باستيفاء  إال  مًعا، 
التعقل  العمومي للعقل(، أي لعملية  الفردية والنوعية، أو ما سامه كنت )االستعامل  للعقل)32(، بصفتيه 
وإثراء  الوعي  وتنمية  السلوك،  وهتذيب  الغاية،  وحتقيق  الفعل  نجاعة  إىل  تفيض  التي  النوعية  الفردية– 
التفكري  يكون  وال  ومستقاًل،  حًرا  املفكر  يكون  فال  اآلخر.  بعضها  دون  بعضها  إىل  تفيض  وقد  الذات، 

)2)( حيثام ترد كلمة العقل يف هذا النص، تدل عىل مصدر الفعل عقل يعقل، ال عىل اسم علم هو )العقل(، وال عىل مفهوم مجرد، وتحيل عىل فاعلية 

الفرد اإلنساين، )املرأة والرجل بالتساوي( وانفعاليته. واملصدر يف العربية من أسامء املعاين، ال من أسامء الذوات، وله داللة كلية وشاملة، ال يتعني إال يف 

فعله، أي يف إطار املكان – الزمان.
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سلياًم إذا مل ينقد املفكر مسبقاته ومسلامته أو بدهياته، وأفكاره وتصوراته، وإذا مل يفحص شبكة مفهوماته 
ومقوالته ومصادراته قبل أن يبارش يف بحث موضوعه أو نقده. وال يعيب املفكر أن يعلن عن غايته أو 
يضمرها، ألن الغاية تفصح عن ذاهتا يف نسيج القول أو الكتابة. ومن ثّم، خيطئ من يظن أن العقل يتجه من 
تلقاء ذاته إىل احلقيقة بألف والم التعريف أو إىل اخلري، ألنه )عقل( فقط؛ فإن عملية التعقل، هي باألحرى 
مشاركة يف إنتاج حقيقة نسبية ومتغرية عىل الدوام، بتغريُّ رشوط إنتاجها، وذلك يف سياق املشاركة يف احلياة 
العامة جلامعة منظمة، من مثل اجلمعية والنادي واملؤسسة واحلزب.. إلخ، أو يف احلياة العامة للمجتمع 
قابلة  إذ ثمة دوًما أطر وحدود مجعية واجتامعية للمعرفة، لكن هذه األطر واحلدود  واجلامعة اإلنسانية، 

للتجاوز املطَّرد، وجتاوز هذه األطر أو احلدود هو أحد معاين احلرية وأحد تعيناهتا.

تعسف  من  يرافقه  قد  ملا  مستحب،  غري  سلبًيا، جيعله  إحياء  احلدود(  )جتاوز  لتعبري  أن  املؤكد  من 
وافتئات، وما يالبسه من عنف، ولكن هذا اإلحياء ال ينفي أمهية التجاوز ورضورته.

الفاعلية، فإن اإلنسان، لكي ال نقول العقل، فاعل بنفسه، منفعل بغريه، وال فعل  أما من حيث 
إما  الفعل، ويبعث عليه،  إمكان  ما هييئ  رأينا، هو  االنفعال، يف  انفعالية؛  بال  فاعلية  انفعال وال  بال 
جيردون  الذين  اآلخرية.  أو  الغريية  يقتيض  ما  وهو  فعل،  رد  بصورة  وإما  خالقة،  عقالنية  بصورة 
العقل ويفصلونه عن الفرد اإلنساين العاقل، بكل ما ينطوي عليه من قدرات وملكات أو استعدادات 
ويصنفون  عنها،  وبمعزل  االنفعالية  دون  من  )العقل(،  إىل  الفاعلية  ينسبون  ومشاعر،  وأحاسيس 
االنفعال مضاًدا للعقل ومنافًيا له، ويتحدثون، إىل ذلك، عن )عقل كيل(، متعال ومفارق ألفراد النوع، 

ومفارق للطبيعة.

ع لنفسه، ولكن ليس بصفته الفردية،  ومن حيث الترشيع، اإلنسان، لكي ال نقول العقل أيًضا، مرشِّ
بل بصفته النوعية )االجتامعية – اإلنسانية(، إال يف حدود حياته الشخصية التي ال يضري أحًدا ترشيعه 
هلا، ومع ذلك ال يعقل افرتاض احلياة الشخصية شخصيًة خالصة، فال وجود للفرد إال يف مجاعة أو 
جمتمع، وال وجود للشخيص إال يف إطار مجعي. أجل اإلنسان يرشع لنفسه معرفًيا وأخالقًيا ومجالًيا، 
ثقافية كانت  أم فظة،  السلطة  ناعمة كانت  قة،  الترشيع سلطة خارجية معوِّ ما مل تعرتض قدرته عىل 
أم اجتامعية أم سياسية. والسلطة الناعمة أكثر تأثرًيا، يف هذا السياق من السلطة الفظة، فإن األخرية 
تستطيع أن تفرض عىل الفرد أن يفعل ما تريد، ولكنها ال تستطيع أن تفرض عليه أن يفكر كام تريد. 
ومن املؤكد أن اإلنسان ال يستطيع أن يفكر إال بصورة نسقية أو منظومية، أي إنه ينظم معارفه تلقائًيا، 
الفرد عىل  قدرة  أدلة ال حتىص عىل  املعيشة  التجارب  ولنا يف  متوافقة.  ذاتية وموضوعية  ملعايري  وفًقا 
تطوير نظامه املعريف أو جتاوزه أو التحول عنه إىل نظام آخر، إذا انتقل من مهنة إىل أخرى، أو من نمط 
نشاط إىل نمط آخر، أو من بيئة إىل أخرى، كاالنتقال من الريف إىل املدنية. ونظام التفكري، كأي نظام 

آخر، إذا تغري فيه عنرص، تتأثر بتغريه بقية العنارص، خاصة إذا تغري االجتاه.
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نسوق هذه املقدمات ملناقشة املصادرة املركزية، التي بنى عليها جورج طرابييش كتابه: )من إسالم 
القرآن إىل إسالم احلديث، النشأة املستأنفة(، التي عرب عنها يف الفصل األول حتت عنوان: اهلل والرسول، 
ع له، وبَسطها يف سائر فصول الكتاب، الذي أراد أن يربهن من خالله عىل حتول نوعي  الشارع واملرشَّ
يف طبيعة اإلسالم: من إسالم الرسالة إىل إسالم التاريخ، وحتويل الرسول من حمض شخص مؤمتن عىل 
نقل الرسالة بحذافريها، وال حيتاج إىل أي معجزة إلثبات صدقيته، إىل نبي ال تقوم نبوته إال باملعجزات، 
ع: فها هو يقول: ))جدلية اخلطاب يف القرآن جدلية من طرف واحد؛  ع له إىل مرشِّ ومن ثّم، من مرشَّ
اآلمر فيها مطلق احلرية واملأمور مطلق العبودية، من دون أي هامش للمناورة((. ويستشهد عىل ذلك 
الترشيعية)33(،  الناحية  اليد من  أن ))الرسول مكفوف  إليه من  التي تؤكد ما ذهب  القرآنية،  باآليات 
هو  حيث  من  التام  باخلضوع  ومطالب  املبادرة،  عن  منهي  الذاتية،  اإلرادة  عن  معطل  أنه  عن  فضاًل 
مرسل للمشيئة اإلهلية املرِسلة، وهذا حتت طائلة العقاب(()34(. ال جدال يف احلرية املطلقة هلل ألنه كائن 
مطلق،)35( ال تكون حريته نسبية، مع أن هناك من يعتقد أن اهلل قيَّد نفسه بمخلوقاته. ويف مجيع األحوال 

مجيعها، ليس هنالك وجه لعبودية مطلقة، حتى عبودية العبد باملعنى احلريف.

آية، ال  التي ال تزيد عىل بضع وعرشين  التي أحصاها طرابييش كلها، إلثبات فرضيته،  فاآليات 
أنه كان مكفوف  دلياًل عىل  تقوم  أقوال، فال  الرسول من أعامل وما صدر عنه من  به  قام  ما  تستنفد 
اليد عن الترشيع، ومعطل اإلرادة عن املبادرة، ال سيام أن طرابييش نفسه، يذكر آيات عدة )نزلت( 
إما لتصديق ما كان قد فعله الرسول أو قاله، وإما لتأنيبه عىل استعجال )الوحي( أو استئخاره وإما 
الذي  املحمدية(  )الشخصية  الرصايف، يف كتاب  إليه  ما ذهب  يؤيد  نفسه  أيًضا. وطرابييش  للترشيع 
يقول فيه بحسب طرابييش: ))إن نزول الوحي يف تقريع النبي، وبخالف ما أراده واشتهاه، ليس من 
شأنه إال محل القوم عىل تقوية إيامهنم بأن القرآن وحي من اهلل وليس من عنده(()36(. وكتاب الرصايف 
مبني كله عىل فكرة أن حممًدا قائد سيايس فذ، وليس رسواًل أوحي إليه، ألن امللك والقيادة حيتاجان 
إىل عقيدة إهلية تربرمها وتسندمها، بحسب تعليم أردشري. ولعل عنوانه )الشخصية املحمدية( يوحي 
بعنوان كتاب ماكيافليل )األمري( أو يستبطنه، مع فارق أن كتاب الرصايف تفسريي أو تأوييل، وكتاب 

ماكيافليل تدشيني.

قوامه  )تارخيي(  بربهان  عليهام  يربهن  أن  أراد  اللذين  والتحويل  التحول  أن  طرابييش  فات  وقد 
مكة  إسالم  أي يف زمن  )الرسالة(،  إمكاهنام يف زمن  توافر رشوط  لوال  يكونا ممكنني  مل  الفتوحات، 

)))( راجع/ي، جورج طرابييش، املعجزة، سبات العقل يف اإلسالم )دار الساقي، بريوت، 2008(، ص 17.

)))( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص 10 – 11.

)))( اإلنسان خلق الله عىل صورته ومثاله، ولكن عىل صورة ملك مطلق الحرية، وال يسأل عن أعامله.

)6)( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص 18.
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التي عرب عنها سيد قطب يف  تفقد )اهلجرة( دالالهتا األصلية  املدينة(، وإال  منه )إسالم  انبثق  الذي 
كتابه الشهري )معامل يف الطريق( إذ اهلجرة قطيعة معلنة، ومقدمة الزمة لـ )التمكني(؛ فلو كانت اهلجرة 

التقاء األذى فقط، لكان عدم التعجيل يف الصدوع لألمر أدعى إىل ذلك وأقل عناء.

فاهلجرة إًذا هي حلظة التحول قبل الفتوحات، وقبل مشاركة )املوايل( يف إنتاج )السنة( التي غدت 
التقويم اإلسالمي )اهلجري(، إذ صار  الترشيع. وهلذا اعتربت اهلجرة حلظة تدشينية ومبتدأ  مصدر 
)الرسول( قائًدا سياسًيا، )قل حاكاًم(، وإال ما معنى احلديث عن دولة املدينة. ومن البدهي أن يرشع 
اجلامعة،  حياة  تنتظم  لكي  معطاة،  رشوط  يف  لرعيته،  والعاهل  ملحكوميه  واحلاكم  ملرؤوسيه  القائد 
والقرآن آنذاك مثل الدستور يف أيامنا، مبادئ عامة، تشتق منها قوانني تفصيلية لكل شأن من شؤون 
احلياة. هذا ال يعني أن األحاديث التي رويت عن النبي صحيحة أو غري صحيحة، كلها أو بعضها، 

لكن واقعة الترشيع متليها الرضورة دوًما، فال يمكن نفيها.

ما تقوله الفقرة السابقة ليس من قبيل النقد للكتاب املشار إليه، وإال لعددنا الكتاب نقدًيا، وهو 
ليس كذلك يف نظرنا، ألن التحقيب والتبويب والتفريع والتفسري أو التأويل ليس من النقد يف يشء، إذ 
يقاس النقد بام هيدمه وما يبنيه أو يؤسسه. صحيح أن القرآن كان الوساطة الوحيدة بني املؤمن وربه، 
فجاءت )السنة النبوية(، برتسانتها التفسريية والفقهية واألصولية واللغوية لتكون وساطة جديدة بني 
املؤمن والقرآن، ومن ثّم، بني املؤمن وربه. ولكن ليس هذا أهم ما يف األمر، ألن السنة ال خترج عن 
مرجعيتها األصلية )القرآن(. األهم هو حتكم السنة يف مجيع تفاصيل حياة )اجلامعة( وحياة أفرادها 

رجااًل ونساء، فلم ترتك جانًبا من جوانب حياة املؤمن أو املؤمنة مل ترشع له، حتى يف أدق التفاصيل.

الصغائر  يف  أمره  عليه  متلك  لكي  مجيعها،  األوقات  ويف  مجيعها،  اجلهات  من  بالفرد  حتيط  السنة 
يمكن  لذلك  أرثوذكسوًيا، يف فكره وسلوكه.  أي  كائنًا سنَّوًيا،  منه  فتجعل  إرادته،  والكبائر، وتشل 
القول إن السنة، أي سنة، عقيدة شمولية، تنفي أي مظهر من مظاهر احلرية. وهذا مما مل يلتفت إليه 
الرأي( إىل مجلة من اآلراء  أنه أشار يف حديثه عن أنس بن مالك، العتباره من )أهل  طرابييش، مع 
أو الفتاوى السخيفة التي تدل عىل الشمولية، من مثل استقبال الِقبلة أو استدبارها للبول والغائط، 
والُقبلة يف وقت الصوم، والعزل )إفراغ الرجل خارج فرج املرأة(، والرضاع، واإلرضاع، ومنه إرضاع 
الكبري، والتمتع يف وقت العمرة، والتطيب يف احلج، وغريها كثري مما يتعلق بسفاسف األمور، من مثل 

االستنجاء مثاًل.

فإذا كان املايض هو الصورة التي ننشئها له، يكون للسنة بعدان: األول يتعلق بتصور عملية ترشيع 
منها  الواقع، وانطالًقا  قائمة يف  استناًدا إىل عملية ترشيع  املتخيَّل،  أو  ر  املتصوَّ الزمن  قائمة يف  كانت 
حتسينًا أو تقبيًحا )مواالة أو معارضة(، وهذا يطلق عنان الرغبة واخليال. والبعد الثاين يتعلق بالواقع 
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املعيش، والترشيع الواجب أو املرغوب فيه، ال استجابة حلاجات الواقع فقط، بل تبًعا ملصلحة املتكلم 
وتفضيالته وموقعه ومكانته وما حيوزه من سلطة أو يفتقده منها، وهذا ما ينبغي أن يكون موضوع 

التفكري والنقد، وهو ما حيدد االجتاهات الفعلية للثقافة، وفًقا الجتاهات القوى االجتامعية.

بعد أزيد من سبعني صفحة تساءل طرابييش سؤال العارف: إالم نخلص من كل ما تقدم؟ إىل يشء 
واحد الزم لزوم النتيجة عن مقدماهتا، يف املنطق األرسطي: إن الرسول هو رسول ليس له من مهمة غري 
تبليغ الرسالة، من دون أن يكون له حق الترصف أو حتى التأويل)37(. يف الواقع ليس هنالك مقدمات 
تأوياًل مناسًبا للربهان، ال بأي دليل  ونتيجة، بل مصادرة واستدالل عىل صحتها باآليات وتأويلها 
آخر، متاًما كام يفعل الفقهاء. واخلالصة هي أن هذا التمييز يف شخص الرسول بني البرش الذي تعود 
إمرة نفسه إليه، والبرش الذي تعود إمرته إىل ربه هو أسُّ األسس يف الهوت الوحي يف اإلسالم)38(. يف 
ه. وعىل الرغم  حني إن أس األسس هو القرآن املوحى به، كالم اهلل الذي رفعت األحاديث إىل مصفِّ
من أن هذه الصفحات أريد منها تأسيس املصادرة املشار إليها، التي قوامها أن حممًدا )رسول( وليس 
أراده ليس  الذي  التمييز  الرسول يف مواضع عدة، ما يعني أن  النبي بمعنى  فإنه يستعمل كلمة  نبًيا، 

حمسوًما لديه، عىل الصعيد املفهومي، ولو كان من قبيل زالت اللسان أو القلم.

غري أن هذه وتلك، من املسائل الفرعية، ال تقدم كثرًيا وال تؤخر كثرًيا إال بداللة مسألة الوحي، 
ثابتة، ومسألة ال  الوحي حقيقة  اعتبار  كتبه طرابييش واجلابري وغريمها كثري، مؤسس عىل  ما  فكل 
حتتاج إىل الربهان عليها، بغري الوحي، وربام هي )حقيقة تارخيية(، تثبتها سلسلة طويلة من األخبار 
)الالهوت  يف  األسس  أسُّ  )التارخيية(.  السوابق  تثبتها  كام  وأسبابه،  النزول  كيفية  عن  والروايات 
اإلسالمي( ليس )التمييز يف شخص الرسول بني البرش الذي تعود إمرة نفسه إليه والبرش الذي تعود 
يف  مثله  حتته،  طائل  ال  الذي  املصطنع  التمييز  هذا  علًّة  الوحي  ألن  الوحي،  هو  بل  ربه(،  إىل  إمرته 
أو بني )إسالم مكة وإسالم  التاريخ،  أو إسالم  القرآن وإسالم احلديث  التمييز بني إسالم  هذا مثل 
املدينة(، أو )اإلسالم الرساطي واإلسالم التارخيي(، بتعبري صادق جالل العظم، وقد أضاف العروي 
إىل اإلسالمنْي السابقنْي ))إسالم دمشق(()39(. غري أن العظم من أكثر املفكرين العرب وضوًحا يف أمر 
الوحي، فقد كان يعترب القرآن كتاًبا برشًيا من دون مواربة. وكان طه حسني قد اعتربه مرآة احلياة يف 
العرص اجلاهيل بقوله: ))وأنا أزعم ]...[ أن العرص اجلاهيل القريب من اإلسالم مل َيِضع، وأنَّا نستطيع 
أن نتصوره تصوًرا واضًحا قوًيا صحيًحا، ولكن برشط أال نعتمد عىل الشعر، بل عىل القرآن من ناحية، 

)7)( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص )8.

)8)( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص )).

)9)( راجع/ي، عبد الله العروي، السنة واإلصالح، املركز الثقايف العريب، )بريوت والدار البيضاء، 2008(.
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واألساطري والتاريخ من ناحية أخرى(( إىل أن يقول: ))إنه ال ينبغي أن ُيستشهد هبذا الشعر عىل القرآن 
وتأويل احلديث، وإنام ينبغي أن ُيستشهد بالقرآن واحلديث عىل تفسري هذا الشعر وتأويله(()40(. ويف 
عن  )لنقل  وتارخيه  العريب  األدب  عن  البحث  نستقبل  حني  جيب  ))نعم!  حسني:  طه  يقول  املنهج، 
اإلسالم وتارخيه()41( أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاهتا، وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به، وأن ننسى 
كل ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين؛ جيب أال نتقيد بيشء وال نذعن ليشء إال مناهج البحث 
العلمي الصحيح(()42(. فهل فعل جورج طرابييش وقبله اجلابري شيًئا من هذا، ومها يتحدثان عن 

)العقل العريب( و)الثقافة العربية اإلسالمية(؟!

ن ومسألة اآلخر العقل املكوَّ

منها  لكل  إسالمات(،  )اإلسالم  أن  أركون  حممد  رأى  وتراثه،  لإلسالم  اجلابري  رؤية  بخالف 
أي  العليا(،  املرشوعية  )ذروة  امتالك  عىل  كلها  وتتنازع  املركزية،  السلطة  من  وموقفه  وفكره  تراثه 
بتعبري موريس لومبار. وربام كان  نقائه األول، أو يف عظمته األوىل أو جمده األول،  عىل اإلسالم يف 
العامل  كان  السلطة  عىل  التنازع  أن  بوضوح  وبني  والنحل)43(،  امللل  يف  كتب  من  أول  الشهرستاين 
الرئيس لنشوء امللل، )والسنة من معاين امللة(. وكتب األشعري كتابه املعروف: )مقاالت اإلسالميني 
فيها  أشياء كثرية، ضلَّل  نبيهم )ص( يف  بعد  الناس  ))اختلف  قال يف مقدمته:  املصلني(،  واختالف 
وأحزاًبا  متباينني  فرًقا  فصاروا  بعض،  من  بعضهم  وَبِرئ  بالضالل(،  رموهم  )أي  بعًضا  بعضهم 
متشتتني، إال أن اإلسالم يعمهم ويشتمل عليهم(()))(. وسار األمر عىل هذا املنوال إىل أيامنا: تضليل 
متبادل، أي تكفري متبادل، وتربؤ متبادل، فال حمل للتسامح واالعرتاف بجدارة املختلف واستحقاقه. 
أن  ليوحي  ربام  النبي،  إىل  املنسوب  الناجية  امللة  حديث  إىل  واالنقسامات  الفتن  البغدادي  وعزا 
االنقسامات قدر ال مفر منه، ما دام النبي قد تنبأ هبا، وهذا يغطي أسباهبا الفعلية، وال سيام السياسية 
منها. وأما طرابييش، الذي دافع عن )وحدة العقل العريب( الحظ أن )مصطلح اآلخر ليس من معجم 
حضارة األسالف(. وأن األيديولوجيا العربية املعارصة، يف تيار سائد من تياراهتا، ال هم هلا غري أن 
متارس استرشاًقا معكوًسا، وذلك هو مقلب مفجع آخر يف الثقافة العربية املعارصة، ترتتب عليه نتيجة 
خطرية من منظور عالقة مستهلكي هذه الثقافة، أي العرب أنفسهم، بالعرص وحضارته. فبام أنه ال 
آخر إال بالذات التي توضع يف مواجهته فإن ما توضع الذات يف مواجهته، واحلال هذه، ليس اآلخر 

)0)( طه حسني، يف الشعر الجاهيل، )مكتبة دار الندوة اإللكرتونية، نسخة إلكرتونية، بال تاريخ(، ص 6 – 7.

)1)( ما بني القوسني من عندنا.

)2)( طه حسني، يف الشعر الجاهيل، ص 8.

)))( اإلمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاين، امللل والنحل، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1992(.

)))( اإلمام أبو الحسن عيل بن إسامعيل األشعري، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، )كالوس شفارتسفرالغ، برلني، بريوت، )200( ص 1 – 2.
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بل حضارته التي شاءت )نزوة( التاريخ أن تكون هي حضارة العرص. وهذا ما ترتتب عليه نتيجة أشد 
معارضتها  وإما  الالحضارة،  إىل  منها وعليها  العرص وخروج  قطيعة مع حضارة  فإما  بعد:  خطورة 
املعارضة جتنًيا  بأن يف مثل هذه  العربية اإلسالمية، علاًم  تنتمي إىل عرص آخر هي احلضارة  بحضارة 
كبرًيا عىل احلضارة العربية اإلسالمية نفسها، ألهنا ال متلك، عىل عظمتها التارخيية، مؤهالت مواجهة 
يعني شيًئا، سوى متلق احلضارة  الذي سودناه، ال  االستدراك  هذا  العرص)45(.  متكافئة مع حضارة 
العربية اإلسالمية أو الوفاء لأليديولوجية القومية، إذ ليس هناك أي حضارة )عظيمة( من احلضارات 
القديمة تضع نفسها يف مواجهة حضارة العرص. فليس غري العرب املعارصين وأمثاهلم من يفعلون 
ذلك، وهذا ليس مقصوًرا عىل )تيار سائد( فقط، بل يشمل التيارات معظمها، ومنها املعادون لفًظا 

للرأساملية واإلمربيالية.

قبل احلداثة، وقبل املسترشقني، انقسم املسلمون ملاًل، ما تزال بعضها قائمة إىل اليوم، والعالقات 
يف ما بينها ما تزال عىل حاهلا، منذ ذلك احلني، تسكن غلواؤها حينًا وتشتعل حينًا، ربام تكون امللل 
العقالنية منها قد اندثرت، من مثل املعتزلة)46( والعنارص العقالنية فالتي مل تندثر قد ُطمست، ويمكن 
أن نقول استؤصلت، عىل أهنا بِدع )مجع بدعة(، إذ كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، وهذا شأن 
أي سنة، كام يقول العروي، يف الفقرات اآلتية، لوال ذلك االستئصال املتواتر ما كان انحطاط. وقد 
املستقيل(، ما استدعى دفاع  املخالفة يف سلة مهمالت )العقل  الفرق  كان اجلابري واضًحا يف رمي 

طرابييش يف كتاب كامل حيمل العنوان نفسه: )العقل املستقيل(.

)السنة  العروي يف كتابه  اهلل  أو األرثوذكسية( قدمها عبد  امللة  )أو  السنة  أهم مقاربة ملفهوم  لعل 
س السنة عىل الرفض واإلقصاء، وتنمو وتنتعش باالنتقاء والتزكية.  واإلصالح(، فقد قال فيه: ))تؤسَّ
]...[ السنة دائاًم حذرة، دائاًم متأنية، ختشى باستمرار إما هجمة اخلارج وإما مروق الداخل، فتترصف 
كالسلحفاة، كلام استشعرت اخلطر تقوقعت، لتستمسك وتصمد. شغلها الشاغل هو مواصلة اجلرد 
والتنقية، ما تسميه إحياء السنن وإماتة البدع. ختاف يف كل حلظة ظهور بدعة جديدة، أو بعث أخرى 
يف  التافه،  البسيط  حتى  املعهود،  غري  ختشى  ديدهنا.  هذا  بدعة،  منكر  كل  بدعة،  جديد  كل  قديمة، 
امللبس أو املأكل أو األثاث أو النطق، وفوق هذا ختشى اجلديد يف الفكر والوجدان. ]...[ تدافع عن 
نفسها بأسلحة فعالة: الذهنية السنية االتباعية، االحتامء باملايض، اختاذ موقف السلف أسوة ومرجًعا 
ومعياًرا. ]...[ جتديد السنة يعني بالضبط استحضارها بعد نسيان، استئنافها بعد تعثر، استجالءها 
بعد خفاء. السنة يتم إنعاشها، إبرازها، تبياهنا، ال تصحيحها، تطعيمها، تلقيحها. السنة مشغولة أبًدا 

)))( جورج طرابييش، من النهضة إىل الردة، متزقات الثقافة العربية يف عرص العوملة، )دار الساقي، بريوت، 2000( ص )9.

)6)( رضبنا املعتزلة مثااًل، لتواتر الكالم عىل عقالنيتها، مع أن العقالنيتها كانت فاقعة حني لجأت إىل فرض عقيدتها واضطهاد معارضيها بقوة السلطة، 

ومحنة ابن حنبل معروفة.
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بنقيضها، أي البدعة. ]...[ يستحيل إًذا، إذا ما وقفنا خارجها، أن نعتربها مرادفة للدين أو العلم أو 
التاريخ. هذه املفهومات تتخطاها من كل جانب. يتجدد التاريخ بالرتاكم، العلم بتمحيص املبادئ، 

الدين بتهذيب الشعور وتعميق الوجدان. ال يشء من هذا يؤثر يف السنة((.)47(

به طرابييش  إن ما جاء  قلنا  إذا  الذي قبسنا بعضه فقط، ال نكون متحاملني  التشخيص  إزاء هذا 
يف هذا الصدد كان سطحًيا: التحول إىل )إسالم احلديث( بسبب الفتوحات، السنة صارت مصدًرا 
للترشيع بمنزلة القرآن، إن مل يكن أكثر، الرسول حتول إىل نبي، املوايل تسنّموا ذروة الترشيع.. إلخ. 
وكان اجلابري قد أشار إىل أن ))العصبية - عصبية قريش أواًل وعصبية العرب مجيًعا- كانت رشًطا 
رضورًيا  رشًطا  كان  نفسه  اإلسالم  أن  مثلام  العرب.  دولة  وقيام  اإلسالمية  الدعوة  لنجاح  رضورًيا 
قوة  منهم  وجعل  العرب  وحد  قد  اإلسالم  كان  فإذا  الدولة.  وتأسيسها  العربية  العصبيات  اللتئام 
اكتسحت إمرباطوريتي الروم وفارس رشًقا ودول الرببر والعجم)48( غرًبا، فإن هذه الوحدة مل تكن 
سوى إطار ممطط لعصبيات متعددة، كانت كل منها حتتفظ بكياهنا وشخصيتها. إن إسالم العرب مل 
يكن يعني زوال العصبيات التي فرقت بينهم، مثلام أن إسالم الفرس والروم والرببر والرتك وغريهم 

مل يكن يعني اندماجهم الكيل يف )أمة( العرب واإلسالم(()49(.

مكر التاريخ

ساق طرابييش رواية طويلة عن عبد امللك بن مروان يسأل فيها حممًدا بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن والة األقاليم اإلسالمية، فإذا كلهم من املوايل، إال واحًدا، هو وايل الكوفة. وعقب عىل الرواية 
باآليت: ))بدهيي أننا ال نسوق هذه احلكاية محاًل منا إياها عىل حممل التصديق، فَيُد الصناعة فيها ويف 
غريها من شبيهاهتا ظاهرة. ولكنها إن مل تكن صادقة يف الواقعة التي تروهيا، فهي صادقة يف الواقع 
الذي حتيل إليه. ذلك أنه ما كان لنار النزعة اإلثنية الفارسية أن ختمد حتت رماد اإلسالم. فاإلسالم 
الذي محل إىل أعاجم البالن املفتوحة، ويف مقدمتهم الفرس، كان إسالم قرآن ال يد هلم فيه، وما أنزل 
أصاًل برسمهم. وباملقابل إن اإلسالم الذي أعادوا تصديره إىل فاحتهم كان إسالم سنة كانت هلم اليد 
الطوىل يف إنتاجه، وهو اإلنتاج الذي استطاعوا أن يؤسسوا أنفسهم من خالل إتقان صناعته، يف طبقة 

)7)( عبد الله العروي، السنة واإلصالح، ص 169 – 170. راجع/ي أيًضا الصفحات 170 – )17.

)8)( ال يسوغ اليوم استعامل صفة العجم أو الرببر لغري العرب، ألنه ينم عىل احتقار اآلخر واالستعالء عليه، وعدم االعرتاف بإنسانيته، وال سيام أن األعجم 

صفة للحيوان، ألنه ال ينطق، لذلك عرف أرسطو اإلنسان بأنه )حيوان ناطق(. وقد سمى العرب القدامى اآلخرين بربر ألنهم يرببرون بلغة غري مفهومة 

لهم. ويف األحوال جميعها ينم استعامل هاتني الكلمتني عىل عصبية قومية حديثة تتغذى من املايض.

)9)( محمد عابد الجابري، العصبية والدولة، معامل نظرية خلدونية يف التاريخ اإلسالمي، )مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة السادسة، )199(، 

ص ))2 – 6)2.
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متفقهة عاتية النفوذ حبت نفسها عن طريق التطوير املتضافر للمدونة احلديثية واملدونة الفقهية وبالتايل 
للمؤسسة اإلفتائية، بسلطة ترشيعية مل يقر هبا القرآن للرسول نفسه(()50(. ولكنه يستدرك، عىل سبيل 
النخب  ومصالح  الفاحتة  العربية  األوتوقراطية  مصالح  فيه  تالقت  قد  السنة  ))تسيد  بأن  التفسري، 
والرشائح املثقفة من شعوب البلدان املفتوحة. فاألوتوقراطية ترقى إىل أعىل نصاب هلا من املرشوعية 
يف  الطبيعية  تتمتها  جتد  اإلهلية  احلاكمية  وهذه  ثيوقراطية.  نفسه  وبالقدر  نفسه  الوقت  يف  كانت  متى 
املحكومية اإلهلية. ولكن ما ربحه الوجود العريب اإلسالمي عىل صعيد االستمرارية التارخيية –رغم 
يكن  فلئن  احلضارية.  االنقطاعية  صعيد  عىل  خرسه  العثامنية–  اخلالفة  مثلته  الذي  الطويل  الفاصل 
صان  قد  إهلًيا،  مصدًرا  النبي،  إىل  املنسوبة  السنة  خالل  من  نفسه  إىل  عزا  الذي  اإلسالمي،  الترشيع 
ذلك الوجود وحفظه، فإنه باملقابل قد شله عن التطور، بقدر ما مجده يف وضعية ثابتة ومكررة لنفسها 
وعابرة لرشوط الزمان واملكان. فترشيع كهذا ما كان له إال أن يكون حاكاًم عىل التاريخ، بداًل من أن 
يكون، كام يف مثال الترشيع الوضعي، حمكوًما به. واخلروج من حكم التاريخ هو بمثابة اخلروج من 
التاريخ نفسه. وربام تكون تلك هي كربى مفارقات إسالم التاريخ، فنسبته نفسه، عىل منوال إسالم 
الرسالة، إىل مصدر إهلي قد قىض عليه أن يكون إسالًما التارخيًيا. وهذه الالتارخيية كانت وال تزال هي 
النسغ املغذي للمامنعة العربية عىل صعيد العقليات والبنى االجتامعية، عىل األقل، ألمر احلداثة(()51(.

مفارقة العقل النيص

يقول طرابييش: ))من املمكن تعريف العقل النيص، وهو العقل املميز جلميع احلضارات املتمركزة 
دائرًيا عىل نفسها، نظري احلضارة العربية اإلسالمية، بأنه العقل الذي يقدم تعقل النصوص عىل تعقل 
الواقع، أو يرهن الثاين باألول. ولكن حتى مثل هذا التعريف ينطوي عىل تدرجات تراوح بني عقل 
اندفاعي ينطلق من النص إىل الواقع، ليكاثر من تأويالته ويغنيها ويطورها، وعقل نكويص يرتد من 
وقابليته  النص  نفسها  بالرضبة  ويفقر  تالوينها،  وياليش  فروقها  ويعدم  فيفقرها  النص،  إىل  الوقائع 
للتعدد التأوييل ومطواعيته للتكيف مع رشوط الزمان واملكان، تبًعا للقاعدة الفقهية الشهرية: تتبدل 

األحكام بتبدل األحوال(()52(.

التلبيس أن يفرق بني تعقل النص وتعقيله أو عقلنته، مع ميل واضح إىل  أراد طرابييش من هذا 
األول، أي إىل تعقل النص، ال عقلنته. لكن التدرجات التي أشار إليها مبدؤها النص وغايتها النص، 
أو  لتطويره  ووسيلة  عليه،  أو  للنص  شاهد  احلالني  يف  الواقع  عقلنته.  أو  النص  تعقل  مسألته  ألن 

)0)( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص )10.

)1)( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص 106 – 107.

)2)( جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث، ص 111.
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إفقاره بإعدام الفروق بني الوقائع.. إلخ، إًذا، غاية العقل االندفاعي تكثري تأويالت النص وإغناؤها 
وتطويرها، وغاية العقل النكويص هي تفرس الواقع بالنص وإفقار الواقع. يبدو أن هناك تابو يف ذهن 
طرابييش ال يريد املساس به. فنحن ال نعرف، سوى من طرابييش، أن هناك حضارات كانت متمحورة 

عىل نصوص، )كاحلضارة العربية اإلسالمية(.

قد يكون وراء ذلك ووراء اإلسهاب يف رسد املعلومات رغبة يف استعراض )ثقافته اإلسالمية(، 
الثقافة اإلسالمية، ألن  الثقافة، وهو ليس مثقًفا إسالمًيا، وليس متضلًعا يف  التضلع يف هذه  وادعاء 
طرابييش  أثار  لقد  اجلابري.  أستاذية  مواجهة  يف  والتجميع  التنقيب  قبيل  من  هو  استعرضه  ما  كل 
النقدي  ضجيًجا كثرًيا وغباًرا كثيًفا يف معركته مع اجلابري، ولكنه مل خيرج منترًصا، ولعل مرشوعه 
يندرج يف باب االستدراك عىل اجلابري، كام أرشنا، ال يف باب النقد، اللهم إال ما درج عليه القدامى 
النقد يف يشء، بل  من تتبع )الرسقات األدبية( أو الكشف عن التحريف والتزييف، وهذا ليس من 
لعله يندرج يف باب النقد التقليدي الذي ُكتب فيه الكثري. ولذلك ربام مل يتمكن إنتاج مرشوع مستقل. 
فالذين سيقرؤون الكتب التي وقفها طرابييش عىل نقد اجلابري، سيجدون أنفسهم مضطرين إىل قراءة 
العقل  فهناك  العريب،  العقل  وبنية  العريب  العقل  يزيد هو اآلخر عىل تكوين  الذي  اجلابري،  مرشوع 
السيايس العريب والعقل األخالقي العريب. وال ندري ملَ سكت طرابييش عىل هذين الكتابني، مع أنه 
رصح مراًرا أن مرشوعه هو نقد مرشوع اجلابري، هل ألن َهنات اجلابري يف الكتابني األخريين أقل؟

من الغريب أن يصف طرابييش السنة بأهنا جعلت من الدين عصاًبا سياسًيا ومن العصاب السيايس 
للدين  اإلنسانية(()53( وأن حتليله  منه  نفسه ))عصاب تشكو  الدين  أن  يرى  فرويد كان  أن  دينًا، مع 
اليهودي ))مثال نموذجي عىل الطريقة التي تتأسس هبا األديان((. وقد كرر فرويد فرضيته هذه مرة 
أخرى، يف الكتاب نفسه قائاًل: ))ال أزال عىل يقني بأن الظاهرات الدينية متاثل األعراض العصابية 
الفردية، تلك األعراض التي باتت معروفة لدينا حق املعرفة، بوصفها أصداء ألحداث هامة طواها 

النسيان منذ زمن بعيد، وقعت يف التاريخ البدائي لألرسة البرشية(()54(.

انتقد طرابييش فرويد ألنه يفرس اليهود بدينهم بداًل من تفسري الدين اليهودي هبم، بحسب  وإذ 
ماركس الشاب، واعترب ذلك نزعة مثالية سافرة، ألن منطلق التحليل النفيس مادي بوجه عام، حيق لنا 
أن ننتقده ألنه مل حيلل ظهور اإلسالم ال بحسب فرضيات فرويد وال بحسب فرضيات ماركس)55(. 
وكان فرويد قد اعترب ديانة آتون ))املثال األصفى واألول بال ريب للديانة املوحدة )ديانة التوحيد( يف 

)))( سيغموند فرويد، موىس والتوحيد، جورج طرابييش )مرتجاًم(، ط ) )دار الطليعة، بريوت، 1986(، ص 79.

)))( سيغموند فرويد، موىس والتوحيد، ص )8.

)))( راجع/ي هامش الصفحة 70 – 71، من كتاب فرويد: موىس والتوحيد.
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تاريخ البرشية(()56(، لذلك يبدو أن طرابييش يستعمل مفهومات علم النفس والتحليل النفيس بقليل 
من الضبط العلمي، بحيث تبدو املفهومات أقرب إىل املجاز.

يف عام 1991 كتب طرابييش كتابه )املثقفون العرب والرتاث، التحليل النفيس لعصاب مجاعي(، 
ينتقد فيه اخلطاب السيايس العريب املعارص، قال يف مقدمته: ))بام أن عصابية هذا اخلطاب تكمن يف تثبيته 
عىل املايض، فمن املمكن إذن حتديده بمزيد من التخصيص بأنه خطاب الرتاث أو اخلطاب الرتاثي يف 
نتاج اإلنتلجنتسيا العربية، املعارصة، أو ما يسمي نفسه أيًضا بخطاب األصالة. وبام أن كل نكوص 
الغالب- يف إحباطات احلارض، فإن كل خطاب  نحو املايض جيد مربراته ودوافعه -الالشعورية يف 
تراثي حيمل أو يعكس ضمنًيا موقًفا من احلارض ومن العرص، وبالتايل من حضارة العرص. ومن هنا 
ة: فكأن ال تراث إال يف مواجهة العرص وباملضادة معه،  صدور اخلطاب العريب املعصوب عن ثنائية شالَّ
وكأن ال أصالة إال يف مواجهة احلداثة وبالقطيعة معها. وإنام ألن كل مرض باملايض هو مرض من 
العرص، فإن خطاب االرتداد إىل الرتاث غالًبا ما يقرتن، عن رضورة شبه قهرية، بخطاب ارتداد عن 
العرص(()57(. ومل خيف طرابييش يف هذه املقدمة تورطه يف املعركة، والتورط هنا يعني وقوفه يف مواجهة 
ما يسميه )الردة(، التي أخذت شكل )جائحة أيديولوجية ووباء نفيس(. غري أنه تورط، بعد سنوات 
قليلة يف نقد مرشوع حممد عابد اجلابري، حتت عنوان )نقد نقد العقل العريب(، )صدر اجلزء األول منه 
عام 1996(، فانتقل بذلك إىل خندق )املعصوبني(، يف تلك )املعركة(. نعزو هذا التورط، هذا اهلوس 

الرتاثي، و)النكوص نحو املايض(، إىل نقص يف املناعة الفكرية التي تنبع من االستقالل الذايت.

فاألرجح أن طرابييش مل يربأ ال من العصاب القومي، البعثي اإلحيائي، وال من أعراض املاركسية 
)العربية( وتأثري ياسني احلافظ. نستدل عىل ذلك بإشارات وقعنا عليها يف هوامش ترمجته لكتاب فرويد 
)موسى والتوحيد(، ومن خالل سجاله مع العفيف األخرض: فقد اهتمه العفيف األخرض بأنه حذف 
من الكتاب شيًئا يتعلق بنشأة اإلسالم، اعرتف طرابييش بذلك وبرره، ورد عىل األخرض بأنه ثبت الفقرة 
أو الصفحة املحذوفة يف الطبعة الثانية من الكتاب والطبعات الالحقة، وهذا صحيح. ولكنه علق عىل 
فيها  بام  التوحيدية،  الديانات  مجيع  تفسري  عىل  فرويد  إرصار  ))إن  تقول:  بحاشية  املعنية  الفقرة  تلك 
اإلسالم، وفق خمطط نموذجي واحد، قد أوقعه يف وهم التصور بأن تأسيس ديانة حممد تكرار خمترص 
للديانة اليهودية. ومن دون أن ننفي أثر اليهودية واملسيحية يف ديانة شبه اجلزيرة العربية، فإننا ال نرى 
وجًها للمقارنة بني منشأ تينك الديانتني ومنشأ اإلسالم. فاالختالف يف ظروف النشأة كبري وغري قابل 
لالختصار. وعىل كل فإن فرويد نفسه يقر بأن نقص معلوماته التقنية ال يسمح له بأن يدرس يف العمق 

)6)( سيغموند فرويد، موىس والتوحيد، ص )8.

)7)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، التحليل النفيس لعصاب جامعي، )الريس للكتب والنرش، بريوت، 1991(، ص 11.
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فينومينولوجيا األديان، من خالل مثال يتيم هو مثال الديانة اليهودية(()58(. ولكن طرابييش مل يفطن 
أو مل يرد أن يفطن إىل أن فرويد بحث يف نشأة الدين اليهودي عىل خلفية الظاهرة الدينية، بام هي ظاهرة 
اإلسالم،  يناقش  مل  نفسه  وطرابييش  معلوماته.  نقص  إىل  أشار  ولذلك  وتارخيية،  عاملية  عامة،  برشية 
سواء )إسالم الرسالة( أم )إسالم التاريخ(، عىل اخللفية ذاهتا، أي عىل خلفية الظاهرة الدينية. كام أن 
هذا التفريق املفتعل بني اإلسالمني، ينفي تارخيية إسالم الرسالة أو خيرجه من التاريخ، ومن الزمن. 
بالقرآن،  الرسول  نزل عىل  قد  الوحي  دام  فام  نبي،  إىل  الرسول  مما يضعف حجته بصدد حتول  وهذا 
يمكن أن ينزل عليه يف كل مرة بعد ذلك، فيوحي إليه بام يقول ويأمره بام يفعل. وهنا ال تعود ))برشية 

الرسول دلياًل عىل إهلية القرآن(( فقط، بحسب طرابييش، بل عىل إهلية احلديث أيًضا، أو إهلية السنَّة.

))إننا  اليهودية:  واألمه  اليهودي  الشعب  مفهوم  الستعامله  فرويد  عىل  يعرتض  آخر  مكان  ويف 
لنالحظ هنا وجود نوع من مصادرة عىل الربهان لدى فرويد. ولقد كنا نفهم أن يتكلم عن استمرار 
اليهود يف التاريخ، أما أن يتكلم عن استمرار )الشعب اليهودي(، بعد أن اكتسبت كلمة )شعب( كل 
معناها احلديث، فإن لفي ذلك خلًطا بني القومية والدين، وهو اخللط الذي استغله دعاة الصهيونية 
وبنوا عليه نظريتهم، أولئك الدعاة الذين اهتموا فرويد، وهذا من سخرية األقدار كام يقال، بالالسامية 
وبكراهية أبناء دينه، مثله يف ذلك مثل كارل ماركس، عىل حد زعمهم(()59(. ولكنه ال يعرتض عىل 
مطمئن،  بضمري  العربية(  )األمة  مفهوم  ويستعمل  اإلسالميني،  لدى  اإلسالمية(  )األمة  مفهوم 
الزاوية؟  هذه  من  الصهيونية  شبيهة  هي  فهل  بالدين،  القومية  ختلط  العربية  القومية  واأليديولوجية 
البعثية  مرجعيته  كأن  والقومية،  الدين  خيلط  الذي  لفرويد  نقده  يكرر   159 الصفحة  هامش  ويف 
املكبوتة ال ختلط الدين بالقومية. هنا يمكن القول إن )الصحوة اإلسالمية(، منظوًرا إليها من وجهة 
الوطني  التحرير  وجبهة  والنارصية  البعث  حزب  القومية(:  )الصحوة  لرتمم  جاءت  القوميني،  نظر 

اجلزائرية واملنظامت الفلسطينية)60(.

التحليل  ملذهب  عام  بوجه  املادي  املنطلق  من  ))بالرغم  قائاًل:  باملثالية  فرويد  حتليل  يصف  ثم 
النفيس، فإن فرويد يقع هنا، يف تقديرنا، يف نزعة مثالية سافرة، ألنه يفرس، بخالف ماركس الشاب 
استمرارهم يف  يرجع  اليهودي هبم، وذلك عندما  الدين  أن يفرس  بداًل من  بدينهم،  اليهود  بالذات، 
وصف  أخرى  مرة  يكرر   146 الصفحة  هامش  ويف  معني(()61(.  إله  عن  معينة  )فكرة(  إىل  التاريخ 

)8)( سيغموند فرويد، موىس والتوحيد، هامش ص 129.

)9)( فرويد، هامش ص ))1.

)60( العرتاضنا عىل طرابييش جانب آخر، هو تدخل املرتجم يف النص الذي يرتجمه، ولو كان ذلك يف الحوايش، ألن التدخل يعني إما الوصاية عىل القارئة 

والقارئ، وإما لتربير الذات أمام سلطة ما، وإما لألمرين مًعا، مع أن )ناقل الكفر ليس بكافر(.

)61( سيغموند فرويد، موىس والتوحيد، جورج طرابييش )مرتجاًم(، ط)، )دار الطليعة، بريوت، 1986( هامش الصفحة 69 – 70.
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فرويد باملثالية يف تفسريه للتاريخ، أي جمافاة املادية التارخيية. وكذلك يف هامش الصفحة 160 يلوم 
فرويد يف تنايس الدور )املادي( الذي لعبه اليهود يف التاريخ. وحييل القارئ عىل كتاب )املفهوم املادي 
للمسألة اليهودية(، ربام قصد كتاب إبراهيم ليون، تقديم إرنست ماندل وتعقيب مكسيم رودنسون 

وناثان وينشتوك )دار الطليعة 1970(.

الصحوة اإلسالمية

اقرتنت السجاالت العبثية حول الرتاث وحتديات العرص، بام سمي يف حينه )الصحوة اإلسالمية( 
من  الرغم  ))عىل  زكريا:  فؤاد  كتب  فقد  وحمركاهتا.  معاملها  أبرز  من  اإليرانية(  )الثورة  كانت  التي 
الفكر  إىل صبغ  ترمي  التي  اإلسالمية  االجتاهات  تأثري  يقاومون  العلامنيني ظلوا طوياًل  املفكرين  أن 
قلبت مفهوماهتم  األوىل،  أيامها  اإليرانية، خاصة يف  الثورة  فإن  دينية،  بصبغة  السيايس واالجتامعي 
ودفعتهم إىل إعادة النظر يف كثري من مسلامهتم السابقة. وكانت نتيجة هذه املراجعة الفكرية أن أبدى 
الكثريون منهم حتمًسا هائاًل للثورة اإليرانية، بل ملبدأ الثورة اإلسالمية، ورأوا فيها احلل الذي ربام كان 
هو الوحيد املتاح أمام مجاهري العامل اإلسالمي يف ظروفه احلارضة(()62(، وقد عزا ذلك إىل أن واقع 
العامل اإلسالمي، يف أرجائه معظمها، هو واقع مجاهري أمية ينقصها الوعي السيايس والعقالنية، وهو 
أيًضا واقع بطش واستبداد من جانب القوى املعادية للجامهري، يف مثل هذا الوضع يبدو أن اإلسالم 
هو القوة اهلائلة القادرة عىل حتريك هذه اجلامهري.. وهكذا رأى بعض الراديكاليني يف العامل اإلسالمي 

أن الثورة اإلسالمية قد تكون هي الصيغة الوحيدة الفعالة والناجعة(()63(.

فقد كان الفًتا أن من يصفهم فؤاد زكريا باملفكرين العلامنيني يلتقون مع أشد الفئات رجعية. يف هذا 
الصدد، كتب برهان غليون عن الثورة اإلسالمية يف إيران قائاًل: ))بعد سنوات االغرتاب الطويلة، 
تبنيها الرسيع  التقت نفسها، يف هلب األحداث اإليرانية، وكان  العربية  املثقفة  النخبة  يبدو كام لو أن 
هلا وسيلة بال ريب للتعبري عن مشاغلها الذاتية، وعن رفضها للوضع العريب الراهن. وهكذا جاءت 
الثورة اإليرانية يف الوقت املناسب، لتعيد إىل الوجدان العريب املثلوم فرَحه الزائل، وإىل الشعور العميق 
باخليبة أماًل متجدًدا يف القدرة عىل استمالك العامل من جديد. فالتقت يف هذه املناسبة التارخيية العروبُة 
يف  نفسه  عمد  الذي  اإلسالم  اجلايف..  العريب  موطنه  اإلسالم  التقى  كام  الضائع،  اإلسالمي  روَحها 
أعظم ثورة شهدها النصف الثاين من القرن العرشين، مطالب اليوم أن حيقق احللم الذي عجرت عن 

حتقيقه األيديولوجيات املاضية، القومية واملاركسية(()64(.

)62( فؤاد زكريا، الصحوة اإلسالمية يف ميزان العقل، ط2 )الفكر املعارص، القاهرة، 1987(، ص )1.

))6( فؤاد زكريا، الصحوة اإلسالمية يف ميزان العقل، ص 16.

))6( برهان غليون، الوعي الذايت، ط2 )املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1992(، ص 79.
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)العلمية(،  واملؤمترات  الندوات  وعقدت  الصقيل،  الورق  من  أطنان  عىل  كثري  حرب  أريق  لقد 
حول )الرتاث وحتديات العرص(، و)األصالة واملعارصة(، واإلسالم والديمقراطية والديمقراطية يف 
اإلسالم( وما إىل ذلك. وقد انتهت خطابًيا إىل مصاحلة أو )تسوية تارخيية( بني العلامنيني واإلسالميني 
حتت مقولة )األمة ال تنهض إال بجناحيها: العروبة واإلسالم(، وحتت مقولة )العروبة مادة اإلسالم 
اجلامعات  وصعود  جهة،  من  واألصولية  السلفية  انتعاش  إىل  واقعًيا  وانتهت  روحها(،  واإلسالم 
)اجلهادية( من اجلهة املقابلة، وكان االستبداد والفساد يغذياهنا مجيًعا، ويستثمران فيها مجيًعا، عالوة 
اإلقليمية  القوى  ومداخالت  واملتخالفة،  املختلفة  الرتاثية  املصادر  من  الراجعة،  الذاتية  التغذية  عىل 
العراق وسورية واليمن وليبيا  اليوم، يف كل من  التي نشهدها  الدامية  بينت األحداث  والعاملية، كام 
ومرص أيًضا، وقبلها يف اجلزائر والسودان. اإلسالم الذي عمد نفسه يف أعظم ثورة شهدها النصف 
الثاين من القرن العرشين، حتول بسبب هذه الثورة ذاهتا إىل كابوس يؤرق العامل، باستثناء احلكومات 

التي تتغذى منه وتغذيه.

أخرًيا، هيم الباحث أن يشري إىل أن مقارباته النقدية ال تنال، بأي وجه من الوجوه، من هيبة الراحل 
طرابييش ومقامه الرفيع بحق، وإنتاجه الغزير الذي يعلم ويثقف، وأن هذه املقاربات تصدر عن مودة 
واحرتام كان الباحث حيملهام دوًما للمفكر الراحل، وتصدر عن اعتقاد أن طرابييش ليس مفكًرا بيننا 
املقيم. ولسوف  الراحل  مع  التفكري  من  نوع  الباحث  ومقاربات  أيًضا،  معنا  مفكر  بل هو  فحسب، 
نستدعي أفكاره ونناقشها دوًما، لكي يظل بيننا، مع الذين ندين هلم معرفًيا وإنسانًيا. اإلنسان مدين 
للطبيعة ومدين للحياة ومدين لنفسه ومدين لآلخر واألخرى، باملقدار ذاته. ذلكم هو الدين. وال بد 

من االعرتاف بأننا فكرنا عىل تفكريه واستدركنا عليه، وحسبنا هذا تكرياًم لذكراه.
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إشكالية الرتاث وحتليل طرابييش النفيس للمثقف العريب

حسن حنفي أنموذًجا

رشيد احلاج صالح

مقدمة

قدم جورج طرابييش )1939- 2016( نفسه للقارئ العريب بوصفه واحًدا من املفكرين البارزين 
املثقف وأدواره،  نقد  املعارصة، أال وهو  العربية  الثقافة  الذين أسسوا ملوضوع غري مطروح كثرًيا يف 
وذلك عرب إخضاع طروحات وأفكار عدد من املفكرين العرب إىل حتليل نفيس عميق، للكشف عام 
أسامه بـ )العصاب اجلامعي( أو )عودة املكبوتات( أو )اجلرح النرجيس( التي يعانيها املثقف العريب 
الثقافية املسيطرة  املنظومات  التي تعانيها  النفسية  عموًما، مركًزا عىل األصل الالشعوري لألمراض 

عىل الساحة الثقافية منذ عام 1967، وهو تاريخ له أمهية مركزية يف حتليالت طرابييش.

يعد النقد املستند إىل التحليل النفيس الذي وجهه جورج طرابييش للمثقفني العرب، وللمنظومات 
الثقافية التي يعملون عليها، بالغ األمهية.  فقد تبني لطرابييش أن دعوات املثقفني العرب إىل العودة 
للرتاث و)تثويره(، واالستفادة منه لتحقيق هنضة العرب املرجوة، دعوات تصب يف النهاية يف عكس 
ما يرجوه املثقفون العرب من تلك العودة. فضاًل عىل أهنا دعوات ذات دوافع نفسية أكثر منها واقعية، 

تعاين اهللوسة وهذاء العظمة ومليئة بالتناقضات.

يركز طرابييش يف نقده املثقفني العرب عىل طريقة تعاملهم مع الرتاث عموًما من حيث أنه )كيّل 
التقسيم  ومن  جهة،  من  احلضارية(  )التطهرية  نزعة  تعاين  طريقة  وهي  ُمضطِهد(،  )أب  أو  القدرة( 
املصطنع بني الدين والرتاث من جهة ثانية. وهذا يعني بالنسبة لطرابييش وجود أمراض نفسية لدى 

املثقفني العرب يف تعاملهم مع الرتاث.

األمراض النفسية متتد لتشمل ليس مواقف املثقفني العرب من الرتاث وحسب، بل مواقفهم من 
الغرب ومن جمتمعاهتم ومن أنفسهم أيًضا. عىل هذا النحو تبني لطرابييش أن كتابات صادق جالل 
العظم )1934- 2016( مثاًل حمكومة بـ )عصابه القهري()1(، كام يعاين قاسم أمني )1863- 1908( 

)1( جورج طرابييش، هرطقات 2: عن العلامنية كإشكالية إسالمية- إسالمية، )بريوت، دار الساقي – رابطة العقالنيني العرب، 2006(، ص )16.
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يف  العصايب()3(،  )التثبيت  فهو   )1968  -1899( األرسوزي  زكي  مرض  أما  نرجسيًّا()2(.  )جرًحا 
عابد  حممد   ،)1935 )تـ  حنفي  حسن   ،)1945 )تـ  النفييس  اهلل  عبد  من:  كل  تصنيف  يمكن  حني 
اجلابري )1936- 2010( وهشام جعيط )تـ 1935( بأهنم يعانون )التوظيف الفالويس للرتاث())(، 

أي االستعانة بالرتاث بوصفة عضًوا ذكرًيا.

العريب  املثقف  خطاب  يف  الرتاث  ملشكل  النفيس  طرابييش  حتليل  أيدينا  بني  الذي  البحث  يتناول 
املعارص، وال سيام عند املفكر حسن حنفي. يبدأ البحث بتتبع أصول مفهومات طرابييش يف الرتاث 
النفيس العاملي، ثم ينتقل لتبيان طريقة توظيفه لتلك املفهومات يف نقد كيفية تعامل حسن حنفي مع 
الرتاث، لينتهي بتقييم ذلك النقد، والتساؤل حول منهج طرابييش النفيس، والتغريات التي أدخلها 
1939( وكارل غوستاف يونغ  عىل طرق آباء التحليل النفيس من أمثال سيغمون فرويد )1856– 
)1875– 1961( وغريهم. وسيتوقف البحث عند حماوالت طرابييش يف الدمج بني التحليل النفيس 
حول  أخرًيا  البحث  يتساءل  ثانية.  جهة  من  النفيس  االجتامع  وعلم  جهة  من  الفردي  النفس  وعلم 
اختيار طرابييش ختصيص جّل كتاباته لنقد فئة املثقفني، علاًم أن التوجه العام للفكر الفلسفي املعارص 
فئة  أهنا  بمعنى  املجتمع،  عىل  املهيمنة  الفئات  ضمن  عليها  مهيمن  فئة  أهنا  عىل  املثقفني  فئة  إىل  ينظر 
ليست رشيكة حقيقية يف السلطة بقدر ما هي تضطر إىل التكيف مع السلطات املسيطرة. ومن ثّم حتى 
أفعال نفسية عىل  املعقدة، أي إهنا متارس ردات  الوضعية  نتيجة هذه  النفسية قد تكون  ردات فعلها 
أوضاع اجتامعية، وبصورة أكثر دقة، أوضاع سياسية بالغة الصعوبة، األمر الذي نظن أن طرابييش مل 

يوله االهتامم الذي يستحقه.

 

)2( جورج طرابييش، من النهضة إىل الردة: متزقات الثقافة العربية والعوملة، )بريوت، دار الساقي، 2000(، ص 21.

))(  جورج طرابييش، من النهضة إىل الردة، ص )).

التحليل النفيس لعصاب جامعي عريب، )دمشق، دار برتا للتوزيع والنرش – رابطة العقالنيني العرب، )200(، ص  ))( جورج طرابييش، املرض بالغرب: 

.(1 - (9
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أواًل: جذور مفهومات طرابييش النفسية

يعد طرابييش من املفكرين الذين تأثروا بدرجة كبرية بالرتمجات التي قدمها من اللغة الفرنسية إىل 
اللغة العربية. ونقصد بذلك جهد الكبري يف نقل تراث املحلل النفيس املعروف سيغموند فرويد إىل 
اللغة العربية، األمر الذي استغرق منه عدًدا ال يستهان به من السنوات. دفعته خربته الطويلة بمنهج 
العرب. ويف  املثقفني واألدباء  إنتاج  املنهج وطرائقه عىل  تطبيق مفهومات ذلك  إىل  النفيس  التحليل 
هذا اإلطار، ُقسم تطبيقه منهج التحليل النفيس إىل قسمني: األول خصصه لنقد املرشوعات الثقافية 
لكل  أقل  وبدرجة  حنفي،  وحسن  اجلابري  عابد  حممد  خاصة  وبصورة  العرب،  املفكرين  من  لعدد 
من زكي األرسوزي، وياسني احلافظ )1930– 1978(، وحممد أركون )1928– 2010(، وقاسم 
أمني، وعبد الرمحن بدوي )1917 – 2002(، وصادق جالل العظم وآخرين. أما القسم اآلخر فقد 
خصصه لتحليل إنتاج األدباء العرب، وال سيام نجيب حمفوظ )1911 – 2006(، وتوفيق احلكيم 
 –  1918( العجييل  السالم  وعبد   ،)2004–  1933( منيف  الرمحن  وعبد   ،)1987  –  1898(

2006(، ونوال السعداوي )تـ 1931(، وحنا مينه )1924 – 2018(، وآخرون.

والبحث الذي بني أيدينا سيقترص عىل القسم األول من النقد، وال سيام اجلانب النفيس من ذلك 
النقد، وأكثر حتديًدا عىل تصور حسن حنفي للرتاث.

املفهومات  الرتاث عدًدا من  النفيس لطريقة تعامل حسن حنفي مع  يستخدم طرابييش يف حتليله 
النفسية التي تعود يف جمملها إىل فرويد خصوًصا، وإىل مدرسة التحليل النفيس عموًما.

من أهم هذه املفهومات يمكن أن نذكر:

التامهي: وهو نزوع من التقليد والتعلق الالواعي لوجدان شخص بشخص آخر بحيث يتحول    1
الشخص األخري إىل مثل أعىل للشخص األول. ومن أمثلته الشهرية تعلق االبن بشخصية أبيه وحماولة 
ويبني  أوديب)5(.  نشوء عقدة  مهاًم يف  دوًرا  يلعب  التامهي  أن  إىل  يذهب  فرويد  إن  بل  وتقليدها،  متثلها 
أيًضا أن شخًصا ما قد يتامهى مع شخص آخر عندما يشعر األول أن هناك أموًرا أو خصائص  فرويد 
مشرتكة عدة تربطه بالشخص اآلخر. وعىل العموم يميز فرويد بني )التامهي( مع األب و)التعلق( باألب 
كموضوع جنيس، من حيث أن ))األب يف احلالة األوىل هو من يريد االبن أن يكونه، ويف احلالة الثانية من 

يريد أن يملكه. ذات األنا هي املعنية يف احلالة االوىل، أما يف الثانية فاملعني هو موضوع األنا(()6(.

))( سيغموند فرويد، علم نفس الجامهري، جورج طرابييش )مرتجامً(، )دار الطليعة، بريوت، 2006(، ص 79.

)6( سيغموند فرويد، علم نفس الجامهري، ص 81.
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كام يبني فرويد أن التامهي أو املوقف جتاه األب، ال يتسم بيشء من األنوثة والسلبية، بل هو ذكوري 
يف جوهره، ألنه أحد روافد عقدة أوديب التي تعني حتول األم إىل موضوع جنيس، وتصاعد الرغبة يف 
احللول حمل األب، األمر الذي يعني أن متاهي االبن مع األب متاهي عدائي من حيث أن األب يسد 

الطريق عىل االبن إىل األم، ومن ثم تصاعد الرغبة يف قتل األب)7(.

هتمة التامهي وجهها طرابييش إىل عدد كبري من املفكرين العرب؛ وجهها إىل طه حسني عندما قال 
بأنه يريد من العرب أن يتامهوا مع الغرب بصورة كاملة، وأن يتنازلوا عن هويتهم كلًيا كي يصبحوا 
أوروبيني يف كل يشء)8(. ويذهب طرابييش إىل أنه ))بقدر ما يقوم التامهي الكيل يف آليته عىل التقليد 
يكون  أن  عن  يكف  فإنه  واالخرتاع،  االنتاج  وإعادة  والتجديد  والتبيئة  التأصيل  عىل  ال  واملحاكاة، 
عامل تكّون للهوية ليصري عىل العكس عامل نزع وتفكيك للهوية وعنرص تسطيح للشخصية. وبداًل 
إىل  جتعله  املحاكاة  ميكانيكا  فإن  للامهية،  اكتساب  سريورة  اشتقاقه،  يدل  كام  التامهي،  يكون  أن  من 
فعل ببغاوي بليد وذليل، ينخفض بكرامة اهلوية إىل مستوى التبعية والذيلية. وبكلمة واحدة، التامهي 

اجلزئي واملرشوط قد يكون تدريًبا عىل حرية اهلوية، ولكن املحاكاة موقف عبودية(()9(.

كام اهتم طرابييش برهان غليون بالتامهي مع احلضارة الغربية، مبينًا أن كالم غليون عن طريق 
احلضارة الغربية اليوم بوصفه طريًقا ال يمكن مقاومته، وال يمكن جتنبه، وأن احلضارة الغربية 
اليوم هي حضارة عاملية ونموذج تلهم شعوب األرض كلها)10(، هو حديث يدعو إىل التامهي 
إذا  الغربية  أن احلضارة  فيأخذ عىل غليون  أما طرابييش  الغربية.  من طرف واحد مع احلضارة 
كانت غري قابلة للرفض فهذا ال يعني أهنا غري قابلة للنقد، وال سيام أهنا حضارة تعيل من شأن 
حد  إىل  يذهب  طرابييش  إن  حتى  األخرى،  احلضارات  يف  متاحة  تكن  مل  بصورة  الذايت  النقد 
التأكيد عىل أن النقد الذي يمكن أن يوجه إىل احلضارة الغربية من قبل )األطراف( أو )اهلوامش( 
يمكن أن يكون أكثر نقد جذرية وأكثر تأثرًيا يف مصائر تلك احلضارة الالحقة)11(. وهذا يعني 
الغربية ال أن  أننا بوصفنا أطراًفا يمكن أن نتشارك ونتفاعل مع احلضارة  بالنسبة إىل طرابييش 
نكون منفعلني هبا فحسب. أطروحة غليون متهمة من قبل طرابييش بـ )التغريب( ألهنا تقطع مع 
هويتنا، وتدعو إىل التامهي مع اآلخر، وتفقدنا أي دور يف حارضنا ومستقبلنا. أما البديل بالنسبة 
إىل طرابييش فهو )التحديث(. فعىل ))نقيض التغريب الذي يؤسس العملية احلضارية عىل أهنا 

)7( سيغموند فرويد، علم نفس الجامهري، ص 80.

)8( جورج طرابييش، من النهضة إىل الردة: متزقات الثقافة العربية والعوملة، ص 1).

)9( جورج طرابييش، من النهضة إىل الردة: متزقات الثقافة العربية والعوملة، ص 1). 

)10( جورج طرابييش، املرض بالغرب: التحليل النفيس لعصاب جامعي عريب، ص )17.

)11( جورج طرابييش، املرض بالغرب: التحليل النفيس لعصاب جامعي عريب، ص 176.
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قطيعة مع اهلوية، يؤسسها التحديث عىل أهنا استمرارية واتصالية يكون فيها التامهي مع اآلخر 
ممكنًا دون نزع اهلوية(()12(.

ينتاب    2 االضطراب  أو  القلق  أو  باخلوف  الشعور  من  نوع  هو  العصاب  اجلامعي:  العصاب 
نفسية اإلنسان. ويرى فرويد أن حصول مشكالت يف احلياة اجلنسية للفرد وعدم الوصول إىل إشباع 
الرغبة اجلنسية أو كبتها يعد من األسباب الرئيسة للعصاب)13(. أما السامت العامة للعصابيني فهي، 
نتيجة لكبتهم غرائزهم اجلنسية بطرق خمتلفة، أهنم منحرفون، ولدهيم ميول نحو الشذوذ، األمر الذي 
يزيد من التوتر العصبي لدى هؤالء)14(. يضاف إىل ذلك أن العصابيني غالًبا ما يعانون امليل اجلنيس 
نحو )املحارم( الذي يضغط عليهم منذ مرحلة الطفولة، وما ازدياد حدة العصاب إال نتيجة لكبت 
تلك امليول، ولذلك نجد فرويد يركز -مثاًل- عىل العالقة العصبية بني احلامية والصهر –املعروفة عاملًيا 

لدى الشعوب- بوصفها نتيجة لكبت امليول اجلنسية نحو املحارم عند الطرفني)15(.

كبت امليول اجلنسية عموًما هو الذي يؤدي إىل أن ))الُعصاب جيعل املرء الاجتامعًيا، وحيفر هوة بني 
الفرد املصاب به وبني التشكيالت اجلامعية التي ينخرط عادًة يف عدادها. ويمكننا القول إن الُعصاب 
هو للجمهور عامل حتلل، مثله مثل احلب. وهلذا نرى عىل العكس من ذلك أنه كل ما ظهر ميل شديد 
إىل تشكيل مجاعي نتيجة لصدمة ما، خفت وطأة األعصبة، وقد ختتفي لفرتة من الزمن(()16(. وعىل 
))بحث  إهنا  حيث  من  الُعصاب  ضد  محاية(  )أفضل  شكلت  -مثاًل-  الصوفية  اجلامعات  فإن  ذلك 
ترك  ما  ))إذا  الُعصايب  أن  فرويد  يرى  ولذلك  الُعصاب(()17(.  رضوب  جلميع  مبارش  غري  دواء  عن 
وحده، يضطر إىل استبدال التشكيالت اجلامعية الكربى التي جرى استبعاده عنها بتشكيالت أعراضه 
املَرضية. فيخلق لنفسه عامله اخليايل اخلاص، وديانته اخلاصة، ونظامه الومهي، مكرًرا عىل هذا النحو 
إنشاء مؤسسات اإلنسانية(()18(. هكذا يرى فرويد ))كيف أن تطبيق املنهج التحلييل النفيس من شأنه 

أن يعدل نظرتنا إىل وقائع علم نفس الشعوب(()19(.

)12( جورج طرابييش، املرض بالغرب: التحليل النفيس لعصاب جامعي عريب، 177.

))1( سيغموند فرويد، ثالثة مباحث يف نظرية الجنس، جورج طرابييش )مرتجاًم(، ط2، )بريوت، دار الطليعة للطباعة والنرش، )198(، ص 0).

))1( سيغموند فرويد، ثالثة مباحث يف نظرية الجنس، ص 2). 

))1( سيغموند فرويد، الطوطم والحرام، جورج طرابييش )مرتجاًم(، )بريوت، دار الطليعة للطباعة والنرش(. ص 28 – 0).

)16( سيغموند فرويد، علم نفس الجامهرب، ص 7)1.

)17( سيغموند فرويد، علم نفس الجامهرب، 7)1.

)18( سيغموند فرويد، علم نفس الجامهرب، ص 8)1.

)19( سيغموند فرويد، علم نفس الجامهرب، ص 8)1.



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

352

ملف العدد

باجتاه    3 اجلنسية(  )الغريزة  الليبيدو  انتقال  النرجسية  بكلمة  فرويد  يقصد  النرجيس:  اجلرح 
جسد الذات بداًل من التوجه إىل موضوع جنيس خارجي)20(، ال بل إن حب الذات أو التوجه إليها 
غرائزًيا قد يكون هو األصل يف احلالة البدائية لإلنسان، وأن هذه احلالة البدائية هي التي متخض عنها 
يتعود عىل  النرجيس، عندما  الليبيدو  احلب اجلنيس للموضوعات اخلارجية )أي اآلخرين(. غري أن 
املواضيع اجلنسية اخلارجية، يؤدي إىل  باجتاه  الذات وال يعود يف مقدوره أن يسلك من جديد  حب 
تراكم الليبيدو النرجيس بطريقة ال تطاق، األمر الذي تتحاشاه الذات حتى ال تقع يف عواقب مرضية 
ناجتة عن ذلك الرتاكم)21(. ولذلك جيد فرويد أن املصاب بـ )خبل مبكر( لدية درجة عالية جًدا من 
النرجسية أو هذيان العظمة، ألنه ال يستطيع توجيه الليبيدو اجلنيس باجتاه موضوعات خارجية، مما 

يؤدي إىل تضخم الليبيدو النرجيس عنده.

من  كلها  الغرية  وهذاء  الشبق  وهذاء  العظمة،  وهذاء  االضطهاد،  وهذاء  املبكر،  واخلبل  البارانويا، 
أمراض النرجسية. وإذا أخذنا هذاء العظمة مثااًل فإن فرويد يفرس هذا املرض بأنه نتيجة مبارشة ))لتضخم 
األنا بالكمية الكبرية من الطاقة الليبيدوية املنسحبة من املواضيع(()22(. كام تبني لفرويد من دراسة عدد 
من حاالت هذاء االضطهاد أن ))الشخص الذي كان املريض حيبه من نفس جنسه حًبا مًجا قبل مرضه هو 
عينه الذي يتحول إىل مضطِهد له يف نظره بعد مرضه(()23(. هكذا جيد فرويد أن ))هذاء االضطهاد شكل 

مَريض يدرأ فيه املرض عن نفسه حاثة جنسية مثلية صارت عىل درجة ال حتتمل من القوة(()24(.

كلية القدرة: من األعراض املرافقة أحياًنا لليبيدو النرجيس ظن املرء بأنه )كيّل القدرة(، أي    4
إنه يتملك قدرة مطلقة عىل القيام بأي يشء يريده. هذا الظن بّكلية القدرة -بحسب فرويد- هو الذي 
دفع باإلنسان إىل اخرتاع )السحر(، فالسحر جيعل من اإلنسان كيّل القدرة، ألنه يؤمن لذلك اإلنسان 

االعتقاد أنه قادر عىل القيام بأشياء أو التأثري يف وقائع خارج نطاق استطاعته.

التثبيت اجلنيس: تركيز )الليبيدو النرجيس( عىل جسد الذات وتعلقه به يسميه فرويد بـ )التثبيت(،    5
وينتج عن التثبيت )إشباع( مصدره جسد الشخص ذاته يسميه فرويد )اإليروسية الذاتية(، والنزوع نحو هذه 
اإليروسية الذاتية هو املسؤول عن تأخر اجلنسية يف التكيف مع مبدأ الواقع كام يتم تلقينه عن طريق الرتبية)25(.

)20( سيغموند فرويد، املؤلفات شبه الكاملة: محارضات متهيدية يف التحليل النفيس، ج1، جورج طرابييش )مرتجاًم(، )ديب، مدارك للنرش، )201(، ص 9)).

)21( سيغموند فرويد، املؤلفات شبه الكاملة، ص )6).

)22( سيغموند فرويد، املؤلفات شبه الكاملة، ص 68).

))2(  سيغموند فرويد، املؤلفات شبه الكاملة، ص 68).

))2( سيغموند فرويد، املؤلفات شبه الكاملة، ص 69).

))2( سيغموند فرويد، املؤلفات شبه الكاملة، ص 9)).
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أن يصبح  هلا دور كبري يف  اجلنسية(  احلياة  انطباعات  تثبيت  )قابلية  أو  التثبيت  فإن  العموم  وعىل 
االنطباعات،  لتلك  أسري  الشخص شبه  من  قد جتعل  نرجسًيا ألهنا  أو  منحرًفا  أو  الشخص عصابًيا 
وترغمه عىل تكرارها قهرًيا، عىل اعتبار أن اآلثار الذاكرية هلا غلبة عىل االنطباعات حديثة العهد)26(.

ترتاجع    6 نفسية  أمراًضا  يعاين  الذي  الشخص  أن  فرويد  يرى  الواقعي:  أو  العقيل  التناقض 
النفسية  احلاالت  ضغط  وذلك حتت  يذكر.  وزًنا  يعطيها  وال  تفكريه،  والواقعية يف  العقلية  اجلوانب 
املعقدة التي أخذت تسيطر عليه شيًئا فشيًئا. فاملصاب بالسويداء أو البارانويا أو هذاء العظمة أو هذاء 

الغرية أو الوسواس، ال تعود تلعب احلجج املنطقية والتجارب الواقية أي دور يف حياته النفسية)27(.

تالزم احلب والكراهية: وهي فكرة أخذها طرابييش من ميالين كالين. وفحوى هذه الفكرة    7
أن الطفل الرضيع كثرًيا ما تنتابه مشاعر حب وكراهية يف الوقت نفسه جتاه أمه، وذلك بحس إشباع 
الثدي حيبطه، فإنه  الثدي. ))فعندما يشعر الرضيع أن  األم حلاجات الطفل عن طريق الرضاعة من 
استيهاماته  يف  الرضيع  ويتمنى  له.  باحلب  حيس  فإنه  الثدي  أشبعه  وإذا  استيهامه.  يف  الثدي  هياجم 
العدوانية، أن يعض ويمزق أمه وثدييها وأن يدمر أمه أيًضا بوسائل أخرى(()28(. مثل هذه املشاعر 
املتناقضة تتحكم يف شخصية الطفل املستقبلية، بحيث حيب ويكره اآلخرين بتأثري من عالقته السابقة 

بأمه، وال سيام بثدي أمه.

يستخدم طرابييش هذه الفكرة القادمة من حتليالت ميالين كالين النفسية لتفسري تناقض مواقف 
حسن حنفي من بعض القضايا يف الرتاث.

النكوص: يقصد فرويد بالنكوص التداعيات التي ترتد باملريض -يف أثناء اجللسة العالحية-    8
من احلالة الراهنة إىل أحداث نفسية سابقة -وال سيام يف مرحلة الطفولة- من حيث أهنا أحداث سابقة 
تسببت يف املشكالت النفسية احلالية للمريض)29(. ويعلق فرويد عىل النكوص أمهية كبرية يف الكشف 
عن العقد النفسية البعيدة التي تؤثر يف حارض الشخص من دون وعي منه بذلك، لدرجة أنه يرى أن 
النكوص من أهم التقنيات التي اهتدى إليها التحليل النفيس، ومن دوهنا كان سيبقى التحليل النفيس 

غري مكتمل األركان.

)26( سيغموند فرويد، ثالثة مباحث يف نظرية الجنس، ص -)11 )11.

)27( سيغموند فرويد، املؤلفات شبه الكاملة، ص 71).

)28( ميالين كالين وجون ريفيري، الحب والكراهية، وجيه أسعد )مرتجاًم(، )دمشق، دار البشائر للطباعة والنرش والتوزيع، )199(، ص 60.

)29( سيغموند فرويد، مساهمة يف تاريخ حركة التحليل النفيس، جورج طرابييش )مرتجاًم(، )دار الطليعة، بريوت، 1982(، ص 9 – 10.
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ثانًيا: األمراض النفسية التي تبدت يف التعامل مع الرتاث

عن  الكشف  بغية  واضًحا  نموذًجا  متثل  الرتاث  حول  حنفي  حسن  كتابات  أن  طرابييش  يرى 
األمراض النفسية التي يعانيها املثقفون العرب أغلبهم يف تعاملهم مع الرتاث اإلسالمي.

تتمثل مشكلة حسن حنفي يف تعامله مع الرتاث -بالنسبة لطرابييش- بالنقاط اآلتية، وهي نقاط 
متداخلة ومتناقضة يف الوقت نفسه:

النظر إىل الرتاث بوصفه )كيّل القدرة( من حيث أنه يمتلك احللول ملشكالتنا كافة، فهو أثمن 	 
ما متلكه األمة، ورمز لنهضتها املرجوة، وأهم مصدر لقوهتا، واحلارس لذاهتا ووجودها، والقادر عىل 
الغربية  احلضارة  واهلويايت ضد خطر  الثقايف  والضامن ألمنها  األصالة،  املعارصة عرب  إىل  هبا  العبور 

املتغولة.

الشعوب عادًة لرتاثها، إلحراز 	  تكنه  الذي  التقدير اإلجيايب  الرتاث، واستغالل  املزايدة عرب 
مزيد من الشعبوية. فقد اكتشف حسن حنفي أن الرتاث يشكل خمزوًنا نفسًيا كبرًيا قادًرا عىل حتريك 

اجلامهري وحشدها وبعثها، مثلام أنه هو املوجه ألفعال األمة وسلوكها منذ زمن طويل وإىل اليوم.

أن الرتاث، يف الوقت نفسه، هو املسؤول عن ختلف األمة وتراجعها الكبري، وأن صور الظلم 	 
والفتن والتحجر الفكري والقدريات املطلقة متأل تارخينا الطويل)30(.

أن )النهضة األوربية وريثة احلضارة اإلسالمية( من جهة، غري أن تراث اإلسالم هو سبب 	 
ختلف األمة وتراجعها من جهة ثانية.

األعىل 	  النموذج  هو  األول  وتاريخ.  وحي  وكتب،  كتاب  وفروع،  أصل  إىل  الرتاث  تقسيم 
التسلط  الطاعة واخلنوع، وتربير  بالفتن، وثقافة  الثاين مملوء  للعدالة واإلنسانية واحلرية، يف حني إن 

والظلم.

املشكلة إًذا بالنسبة لطرابييش أن هذه املواقف املتداخلة واملتناقضة حلسن حنفي كثرًيا ما تصدر يف 
املدة الزمنية نفسها، وضمن الكتاب نفسه. وهذا يعني بالنسبة إىل طرابييش أن هناك مشكالت نفسية 
عميقة يعانيها حسن حنفي. فاملواقف السابقة متناقضة مع بعضها، والتناقض العقيل أحد أهم أعراض 

)0)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث: التحليل النفيس لعصاب جامعي، )لندن، رياض الريس للكتب والنرش، 1991(، ص 216.
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األمراض النفسية. ولكن ما األمراض النفسية التي يعانيها موقف حسن حنفي من الرتاث؟

التناقض: يرى طرابييش أن مواقف حسن حنفي من الرتاث مليئة بالتناقضات، فهو ال يتخذ    1
موقًفا من قضية تراثية إال وجتده يتخذ أيًضا مواقف متناقضة مع مواقفه السابقة ضارًبا عرض احلائط 
عن  صادرة  كثرية-  -وهي  التناقضات  هذه  مثل  العامة.  التفكري  ألسس  واملنطقية  العقلية  بالقواعد 
مفكر وباحث كبري مثل حسن حنفي ال يمكن تفسريها بالنسبة لطرابييش إال عىل أهنا ذات منشأ نفيس، 
وال يمكن الكشف عنها وفهمها إال بوساطة التحليل النفيس، وال سيام أن التحليل النفيس يؤكد -كام 
مر معنا- أن الشخصية املتناقضة عقلًيا شخصية مريضة نفسًيا، ألن حالة التوتر النفيس والعقد التي 
تضغط عىل الفرد جتعله يتجاهل القواعد العقلية للتفكري، ويقع حتت تأثري طريقة ذاتية ملقاربة األمور 

شبيه بطريق التفكري عند األطفال الذين أعامرهم حتت سبع سنوات)31(.

ومن أمثلة تلك التناقضات هناك:

آ - املوقف من علامء الدين والفقهاء: إذ يرصح حسن حنفي خالل كتاباته بموقفني متناقضني من 
الفقهاء يف الرتاث اإلسالمي. املوقف األول يصف أولئك الفقهاء بأهنم )موتى(، ويأخذون علمهم 
من ميت عن ميت، كام أهنم )منافقون(، و)متطفلون(، ويتاجرون بالرتاث من أجل العيش والتكسب، 
التجارة. أما مواقفهم السياسية فتقوم عىل تسهيل سلطة  التي جينوهنا من وراء تلك  املادية  والفوائد 
من  و)بغلته(.  السلطان  فقهاء  من  أكثر  ليسوا  ألهنم  كلها،  هبا  يقومون  التي  األفعال  وتربير  الوالة، 
دون أن ننسى أن وقوفهم ضد كل ما هو جديد بحجة أنه بدع مستحدثة ال يراد منه سوى املحافظة 
عىل سلطتهم ومصاحلهم الشخصية)32(. ومن جهة ثانية نجده يعيل من شأن أولئك الفقهاء أنفسهم 
ويصفهم بأهنم )محاة الرتاث(، و)القيمني عليه(، و)حراس الرشع(، و)املدافعون عن مصالح األمة(، 
و)الذابون عن حوضة اإلسالم(. وعىل عاتقهم كانت تقوم الثورات ضد الطغاة، من دون أن ننسى 

أهنم ورثة األنبياء، بل إهنم عند حسن حنفي األحق بـ )قيادة األمة()33(.

)احلب  وكتاهبا  كالين  ميالين  إىل  بالعودة  هذه  املتناقضة  حنفي  حسن  ثنائيات  طرابييش  يفرس 
والكراهية( الذي تبني فيه كالين أن )ثدي األم( بالنسبة للرضيع قد يكون موضوع شهوة وعدوانية 

يف الوقت نفسه.

)1)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 7)1.

)2)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص )22.

)))( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 226.
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مواقف  الكالم  علم  من  حنفي  حسن  مواقف  أن  طرابييش  يالحظ  املعتزلة:  من  املوقف   – ب 
متناقضة أو غري متسقة، فهو من جهة يمدح مواقف املعتزلة، وهم فرقة كالمية، تعيل من شأن العقل 
عىل  العقل  أولوية  عن  أصالًبا  و)مدافعني  عقل(،  )ثور  بأهنم  وصفهم  الذي  حنفي،  حسن  باعتقاد 
النقل(، وأعطوا )الصدارة حلق اإلنسان()34(. حتى إن مرشوع حسن حنفي، يف جزء منه، يقوم عىل 

إحياء الفكر املعتزيل من حيث أنه فكر عقالين ينادي باحلرية اإلنسانية.

وباملقابل نجد أن حسن حنفي نفسه هياجم علم الكالم عىل العموم، واملعتزلة فرقة من فرق علم 
وأنه  العلم((،  يفتقد رشوط  وبالتايل  منه علاًم عقلًيا،  أكثر  إيامين خالص  بأنه ))علم  الكالم، ويصفه 
))نقيض العلم((، وأنه حمض ))تاريخ األهواء واألغراض واملصالح أكثر منه تاريخ للعقل((، وأنه 
))ليس له أي فائدة علمية((، وأنه ))مضيعة للوقت ومذهبة للعمر(( وأنه ))يبعد اجلامعة عن مصاحلها 

الفعلية((، أنه ال يزيد عن كونه ))كالًما يف كالم(()35(.

نوع  بأهنا  يفرسها طرابييش  قبل حسن حنفي  من  الرتاث  املواقف من قضايا  التناقضات يف  هذه 
من )اهللوسة( و)النكوص(. التناقض عنده هو شكل التفكري النكويص، بينام اهللوسة هي مضمون 
ذلك التناقض)36(. وبحسب التحليل النفيس ال يمكن إلنسان أن خيرق مبدأ اهلوية مثاًل إال إذا كان 
مصاب باهللوسة، واهللوسة هي قراءة رغبوية للواقع، ال هتتم بالواقع كام هو يف الواقع، بل بالواقع كام 
ل عىل حسن حنفي القيام  هو مرغوب فيه، لدرجة أن هذه الرغبات تصبح هي الواقع نفسه. وما يسهِّ
بتلك املتناقضات كلها أنه يعاين أيًضا الشعور بكلية القدرة، وهذا يعني أنه يفّصل الواقع بالطريقة التي 
يريدها وكام يشاء، من دون أي احرتام ملبادئ العقل واملنطق ومقتضيات الواقع، فكيل القدرة يعتقد أنه 

قادر عىل ختطي تلك األشياء كلها)37(.

التطهرية احلضارية: وهي وصف ملوقف حسن حنفي من الفلسفة اإلسالمية والعلوم اإلسالمية    2
وعموم الرتاث اإلسالمي من حيث أنه تراث وعلوم وفلسفة مل يكن حلضارات الشعوب األخرى، وال 
سيام اليونانية والفارسية واهلندية، أي تأثري حقيقي عليها. رأي حسن حنفي هبذا اخلصوص أن الفالسفة 
واملتصوفة واملناطقة املسلمون وإن كانوا قد قرؤوا تراث الشعوب األخرى ولغاهتم إال أن املشكل الذي 
عملوا عليه هو مشكل إسالمي خالص. فمثاًل يذهب حسن حنفي إىل أن جهد الّغزايل ليس أكثر من 
املنطق اإلسالمي خمتلف  الدخيلة((، وأن  العقلية  العلوم  العريب اإلسالمي من  الثقايف  ))تطهري احلقل 

)))( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 0)2.

)))( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص ))2.

)6)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 8)1.

)7)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 9)1.
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كلًيا عن املنطق اليوناين ألن كل منطق مرتبط بلغته، وأن املشكلة التي يدور فيها فكر السهروردي هي 
مشكلة إسالمية خالصة، عىل الرغم من أصوله الفارسية وكتابته أحياًنا باللغة الفارسية، ومن العبث 
احلديث عن تأثري األفالطونية املحدثة يف الفارايب )874 – 950(، وأن رشوحات ابن رشد )1126- 

1198( ألرسطو )384 ق.م – 322 ق.م( أهم من كتابات أرسطو نفسه)38(.

اإلسالمية  احلضارة  بأن  القائل  موقفه  يف  يتجىل  آخر  وجه  حنفي  حسن  عند  احلضارية  وللتطهرية 
صاحبة فضل كبري عىل احلضارة الغربية احلديثة، بل إن دور احلضارة الغربية احلديثة يكاد يقترص عىل حفظ 
منجزات احلضارة اإلسالمية ونقلها. حتى املنجزات التي يتفاخر الغرب بأهنا من صنع احلضارة الغربية 
كاحلرية والعقالنية هلا عند حسن حنفي أصول إسالمية راسخة. وهذا يعني أيًضا، من مجلة ما يعني، أننا 
بالتنوير األورويب ألنه  نأخذ  ابن رشد باألصل، وأن  الغرب ألهنا هي عقالنية  بعقالنية  نأخذ  أن  يمكن 
باألصل يعود إىل ابن طفيل )1100 – 1185( وابن سينا )980 – 1037( وال سيام الدروس املستفادة 

من قصة حي ابن يقضان، وهذا ينطبق عىل قيم احلضارة األوروبية ومبادئها األخرى كافة)39(.

النكوص: يقصد به طرابييش موقف حسن حنفي الداعي إىل العودة إىل أمثلة كبرية من الرتاث    3
متثل قيم العقل والعدل واحلرية، وأخذ هذه النامذج وإحيائها من جديد بصورة شبه كاملة. ومن أمثلة 
وفقه  قيم ومواقف  إحياء  إىل  الداعي  املعتزلة،  من  موقفه  هناك  عند حسن حنفي  النكويص  املوقف 
املعتزلة، واالستناد عليه يف بناء النهضة اإلسالمية احلديثة املرجوة)40(؛ فاملعتزلة بالنسبة حلسن حنفي 
الزمن الذي يبحث فيه املسلمني عن  )قادة فكر( و)أبطال معارضة( يمكن أن يقودوا األمة يف هذا 
خمرج من احلالة التي يعانوهنا)41(. حتى إن حسن حنفي يلجأ إىل )أمثلة(، املعتزلة -كام يرى طرابييش- 
من خالل تضخيم مواقفهم من احلرية والعقل بطريقة جمافية لوضعهم يف القرن الثالث اهلجري، القرن 
الذي احتلوا فيه الواجهة العامة آنذاك. فـ ))صورة املعتزلة كانت يف الواقع ويف التاريخ أقل نصاعة من 

تلك التي يرسمها هلا حسن حنفي(()42(.  

الداعي إىل نقد  الرتاث كأب ُمضطِهد: يقصد طرابييش هبذه اجلملة موقف حسن حنفي من الرتاث 
الرتاث بصورة جذرية، ورفض القسم األكرب منه، وال سيام: اخلرافات واألساطري والنزعة التأليهية وعبادة 
األشخاص وثقافة الطاعة واخلنوع، وفضح التحالف اخلفي بني علامء الدين والسلطة السياسية، وتبيان 

)8)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص )19، )19.

)9)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 196.

)0)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 228.

)1)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 229.

)2)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 229.
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أسباب غياب العقالنية لصالح القدرية املطلقة، وغياب التفكري باإلنسان لصالح التصورات الغيبية)43(. 
ويصل موقف حسن حنفي من الرتاث حد املطالبة بـ )القضاء عىل املوروث القديم( أو تثويره، أو إعادة 
فشل  يرجع  حنفي  حسن  أن  لدرجة  التحرر()))(.  تراث  إىل  القهر  )تراث  من  قلبه  أو  جديد،  من  بنائه 
الثورات العربية يف مرحلة ما بعد االستقالل إىل أهنا كانت ثورات حتديثية ومل تكن ثورات تنويرية، بمعنى 
أهنا دعت إىل إدخال األساليب احلديثة والعلم إىل احلياة العامة، يف حني إهنا مل تعمل عىل إصالح اجلانب 
واخلضوع  الطاعة  لثقافة  تؤسس  وغيبية  سلفية  مواقف  من  يتضمنه  وما  الرتاث  ونقد  والذهني،  الثقايف 
واملبالغة يف التقديس. وهذا يعني بالنسبة حلسن حنفي أن عدم قيام ثورات العرب، يف ذلك احلني، بنقد 
1592(، وليس فقط بنقد منهجي عىل طريقة   – الرتاث نقًدا جذرًيا شاماًل عىل طريقة مونتاين )1533 

ديكارت )1596 – 1650(، هو الذي أدى إىل نجاح الثورات السلفية املضادة يف ذلك الوقت.

عن  )الدفاع  أو  بالرتاث(  )االلتزام  إىل  تدعو  التي  املواقف  يتهم  حنفي  حسن  أن  نجد  ولذلك 
تبني  أهنا مواقف خطابية سطحية شعبوية، ختاف من  اهلوية واألصالة،  املحافظة عىل  الرتاث( بحجة 
موقف نقدي تنويري من الرتاث. وهذا يعني أن عدم القيام بنقد جذري للرتاث هو املسؤول األول 
التنوير واحلداثة كلها)45(. ويستمر طرابييش  التي ترفض أشكال  عن ظهور احلركات السلفية احلالية 
يف عرض مواقف حسن حنفي من الرتاث التي تدعو إىل )هدم الرتاث( قبل عملية بناء الواقع واحلياة 
بعدم  يعتقد  أخذ  أن حسن حنفي  لدرجة  تربيرها،  بداًل من  املوروثة  بالعقائد  )الشك(  وإىل  احلديثة، 
جدوى األخذ بأسباب احلداثة والتنوير األوريب ألن الرتاث القابع داخل وجدان وعقل األمة سوف 
ُيفشل ذلك األخذ، والسبب يف ذلك أن )تراث القهر( و)عبادة األشخاص( هو الذي يسيطر عىل كامل 
الساحة الثقافية والذهنية للمجتمع العريب احلديث)46(. هكذا يشن حسن حنفي محلة كبرية وشاملة عىل 
الرتاث )علم الكالم، التصوف، علم أصول الدين، الفقه، الفلسفة(، ليكتشف أنه تراث غيبي تواكيل 
يعيل من قيم الصرب والطاعة واهلرمية االجتامعية والعلوم الدينية عديمة الفائدة، ويقلل من قيم اإلنسان 
والعقل وحتليل الواقع والنقد. الغاية من التصوف هي تعليم الناس الصرب عىل الظلم والقبول بالزهيد 
من احلياة، والغاية من العلوم الدينية إبعاد الناس عن العقل والواقع املعاش والتبعية للفقهاء وفتاوهيم، 
أما الطبيعيات فقد قسمت الوجود إىل خري ورش، نفس وبدن، نقل وعقل، عامل ما حتت القمر وعامل ما 
فوق القمر، وذلك بعيًدا عن االستقراء واملعرفة التجريبية. أما الفلسفة فقد رسخت الرتاتبية االجتامعية 

عىل طريقة أفالطون )427 ق.م - 347 ق.م( يف مجهوريته والفارايب يف مدينته الفاضلة)47(.   

)))( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 217 – 218.

)))( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 218.

)))( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 218.

)6)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 217.

)7)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 220 – )22.
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يرى طرابييش أن موقف حسن حنفي املطالب بنقد جذري للرتاث، واملحّمل الرتاث سبب فشل 
الثورات العربية يف مرحلة ما بعد االستقالل موقف نفيس مريض يعاين من عقدة )األب املضطِهد(. 
فالرتاث أصبح بالنسبة حلسن حنفي )قاتل للحياة( وذلك عندما خيلع عند حسن حنفي -وجه ))األم 
الرحيمة ليتبدى يف وجه األب املضطِهد. فليست وظيفته، كام كنا تومهنا، أن يصنع احلياة، بل أن يئدها. 

والشواهد عىل ذلك كثرية ال حتىص(()48(.

الرتاث  نقد  التالزم بني  الرتاث يضطهدنا فهو  بأن  يزيد من شعور حسن حنفي  الذي  أما األمر   
وتفوق احلضارة الغربية. ما يريد طرابييش قوله هنا أن شعور حسن حنفي العدائي جتاه الرتاث سببه 
اكتشاف حسن حنفي أن هذا الرتاث غري ذي جدوى يف مواجهة احلضارة الغربية، األمر الذي دفع 
حسن حنفي إىل توجيه نقد شامل وعميق لذلك الرتاث وصل إىل حد شعوره بأن هذا الرتاث ال بد 
من قتله والتخلص منه بسبب عدم صالحيته يف مواجهة الغرب؛ فالطابع ))القهري للرتاث األبوي 
ال يزداد إال جالًء وسفوًرا يف ضوء مفلولية السالح الذي أورثه األبناء يف مواجهة كلية القدرة األم 

الدخيلة، املسرتجلة، التي هي احلضارة الغربية(()49(.

وعىل الرغم من ذلك جيد طرابييش أن حسن حنفي ال يتبنى، يف حقيقة األمر، نزعة نقدية جذرية للرتاث 
ألنه يلجأ إىل تقسيم الرتاث إىل الوحي واحلضارة، الكتاب والكتب، النص واألفكار، الوحي والتاريخ. 
والغاية من هذه القسمة هي إخراج النص أو الكتاب أو الوحي من دائرة النقد، ألن هذه األمور تعامل 
اإلسالمي  التاريخ  إن  حني  تساؤل، يف  موضوع  ليست  )يقينية(  أو  )بدهيية(  أو  )مطلقة(  نقاًطا  بوصفها 
ومسار احلضارة اإلسالمية يمكن أن تكون موضوع نقد ورفض وجتديد وتعديل)50(. وهذا ما يفرس كره 
حسن حنفي للتاريخ، أو بلغة طرابييش، ))كراهية األب التارخيي((، أو ))التاريخ األبوي(( التي دفعت 
حسن حنفي ليس إىل الفصل بني أصول الدين والرتاث فحسب بل إىل إقامة عالقة )تضاد وتناٍف( بينهام، 
وخنوع  وجرب  وتشبيه  جتسيم  كله  الرتاث  وأخطاء.  سلبيات  كله  والثاين  ومطلقات  إجيابيات  كله  األول 

واستكانة ورضا وخوف، يف حني أن أصل الدين كله: حترر وإنسانية وعدالة)51(.

بني أصل  التقسيم  إسرتاتيجية  إىل  أن حسن حنفي جلأ  باله  أن طرابييش خطر يف  من  الرغم  عىل 
الدين والرتاث كنوع من اإلسرتاتيجية الدفاعية، بغية التحوط من االهتام بالكفر والزندقة عىل الطريقة 
املعهودة يف التاريخ اإلسالمي أواًل، ولكي يمرر نقده اجلذري للرتاث ثانًيا، إال أن التفسري الذي يميل 

)8)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 216.

)9)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص 222.

)0)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص )22. 

)1)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص )22- )22.
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إليه طرابييش هو أن شعور حسن حنفي بـ )اإلثم والذنب( بسبب هتجمه عىل )التاريخ األبوي( هو 
الذي دفعه إىل ذلك التقسيم، وذلك للتخفيف من ذلك الشعور بالذنب. فـ ))التهجم عىل )اآلباء( ال 
بد أن يورث -ككل فعل من أفعال خرق النواهي وانتهاك املقدسات- شعوًرا مرهًقا بالذنب. وختفيًفا 
لوطأة هذا الشعور وتفرجًيا عنه جتري، بالتوازي مع تسفيل الرتاث، عملية تصعيد الدين. ونظًرا إىل 
الداللة اإلسقاطية اخلاصة التي يتخذها يف احلالة التي نحن بصددها معنيا )الدين( و)الرتاث(، فلنا 
أن نتأول هذا التدبري الدفاعي عىل أنه رضب من االستعانة بكلية قدرة األم الرحيمة ضد رد الفعل 

فل(()52(. االنتقامي لألب املسَّ

ثالًثا: مالحظات حول نزعة طرابييش النفسية

حول ضبابية منهج التحليل النفيس عند طرابييش: يستخدم طرابييش منهج التحليل النفيس،    1
أنه ال  يعني  النفسيني احلديثني. وهذا  املحللني  قام هبا عدد من  التي  بعد اجلهد والبحوث  تبّدى  كام 
يلتزم بمذهب نفيس معني ضمن منهج التحليل النفيس العام، وغري معني باخلالفات التي حصلت 
النفسية. فالتزام طرابييش بـ )دليل  النفسيني حول تفسري بعض األمراض واملفهومات  بني املحللني 
عمل فرويدي( -عىل حد قوله- ال يمنعه من البقاء منفتًحا ))عىل التأويل اليونغي، أو التأويل الذي 
طوره جريار ماندل، عىل سبيل املثال، وغريه من رواد املدرسة ما بعد الفرويدية. فالتحليل النفيس مل 
يكن يف يوم من األيام مذهًبا، وهو ما ألف قط جساًم نظرًيا مكتمل النمو وألن منهج التحليل النفيس 
ليس جمموعة جاهزة من القواعد، فإن الكالم عن تطبيقه يبدو يف غري حمله. فأي تطبيق ملنهج التحليل 
النفيس هو إعادة اخرتاع وبالتايل تطوير له وإخصاب(()53(. وعىل الرغم من ذلك فإننا ال نكاد نعثر 
عىل رشوح كافية للمفهومات واملصطلحات النفسية التي يستخدمها طرابييش يف كتاباته إال بصورة 
مقتضبة. وحجة طرابييش يف ذلك أنه ال يريد أن يرهق القارئ وحيمّله ))مشقة هضم الرشوح القاموسية 
القارئ أن  التحليل النفيس(()54(. وهذا أمر غريب بعض اليشء. إذ يريد طرابييش من  ملصطلحات 
يقرأ، عىل سبيل املثال، كتاًبا عنوانه )التحليل النفيس لعصاب مجاعي عريب( من دون أي رشح واضح 
تعاملوا  النفسيون، وكيف  املحللون  اكتشفه  النفيس، وكيف  التحليل  املرض يف  هذا  يعنيه  ملا  وحمدد 
معه وفرسوه، حتى إننا ال نعثر يف ذلك الكتاب عىل املقابل األجنبي ملصطلح العصاب اجلامعي. كل 
ما هنالك هو أسطر عدة مبعثرة هنا وهناك، ويمكن أن يقال مثل ذلك األمر عىل املفهومات النفسية 

األخرى، من قبيل: )النكوص(، و)اجلرح النرجيس(، و)التامهي(، وغريها من املفهومات.

)2)( جورج طرابييش، املثقفون العرب والرتاث، ص )22.

)))( سيغموند فرويد، الطوطم والحرام، 10.

)))( سيغموند فرويد، الطوطم والحرام، ص 11.
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مع  يتعاملون  1937( وغريهم   - وأدلر )1870  ويونغ  فرويد  أن  يعني  ما  يعني من مجلة  وهذا 
التحليل النفيس عىل أنه علم يف النهاية، أو علم يف طور النمو والتبلور، عندما يطبقونه عىل احلاالت 
االهتامم  هذا  مثل  نجد  ال  حني  يف  مثاًل،  الغربية  احلضارة  من  الناس  قلق  أو  الروايات،  أو  املرضية 
بالتحليل النفيس بوصفه علاًم عند طرابييش الذي ال جييد التأسيس العلمي للمفهومات النفسية التي 

يستخدمها بغية تشخيص األمراض النفسية عند املثقفني العرب.

التحليل  علامء يف  وقبل كل يشء  أواًل  أغلبهم  النفيس هم  للتحليل  املطبقني  أن  ذلك  إىل  يضاف 
التحليل  إن خربة طرابييش يف  السنوات. يف حني  به عرشات  فيه، ومارسوه وعملوا  النفيس، بحثوا 
النفيس  التحليل  وأمراض  فمفهومات  فحسب.  والرتمجة  القراءة  عىل  اقترصت  نظرية  خربة  النفيس 
الفردي  النفس  علم  أواًل  ختص  أمور  إهنا  أي  االستجواب،  وجلسات  واملخابر  العيادات  يف  بدأت 
قضايا  أو  أمراًضا  بوصفها  تعميمها  إىل  النفسيون  املحللون  رشع  ذلك  بعد  ثم  النفسية،  والعيادات 

موجودة لدى البرش كافة بطرق ودرجات متفاوتة.

حول وثوق طرابييش بالتحليل النفيس: إذا كان كل علم يبدأ ببعض االكتشافات واألعامل    2
تقديم تفسري  بعد أن حيقق نجاحات عىل مستوى  يتحول  فيه، ثم  العاملني  العلامء  اخلاصة لعدد من 
نطاق  عىل  تطبيقه  يمكن  به  معرتف  علم  إىل  العلمي،  املجتمع  عليها  يعمل  التي  الظواهر  من  لعدد 
أوسع، فإن التحليل النفيس يعد من العلوم التي بقيت الشكوك تدور حوله حتى اليوم، من حيث هو 
علم غري مكتمل األركان، وغري واضح عىل مستوى اإلجراءات. حتى إننا ال نعثر عىل أي كتاب من 
كتب فرويد إال ويشري فيه إىل االنتقادات التي توجه إىل لتحليل النفيس وتشكك يف علميته، لدرجة 
أن عدًدا من كتبه تكاد تنقلب إىل دفاع عن مرشوعية التحليل النفيس وأمهية األخذ به. أما الكتب التي 

كتبت عن )أزمة التحليل النفيس(، )وهم التحليل النفيس(، )هناية التحليل النفيس( فهي كثرية)55(.

النفيس، ويتجاهل بصورة شبه كاملة  بالتأسيس العلمي للتحليل  أما طرابييش فإنه ال هيتم كثرًيا 
الشكوك التي تدور حول هذا التحليل. مثلام نجده جينب نفسه أي مناقشة حول التفسريات املتصارعة 
إىل احلياة اجلنسية كام  بالعودة  للفرد  النفسية  احلياة  نفسه. فمثاًل هل نفرس  النفيس  التحليل  يف ميدان 
الشعور  إىل  أما  يونغ،  يقول  كام  واملجتمع  اآلخرين  أمام  الذات  إثبات  إىل  بالعودة  أم  فرويد،  يقول 
النفس، ويؤدي إىل أن  الذي بدوره يضغط عىل  بالنقص  ألفرد أدلر، هذا الشعور  بالنقص كام يقول 
حياة اإلنسان يف مقتبل العمر تدور يف إطار التخلص من ذلك الشعور. وهذا يعني أن هناك أمًرا كان 
عىل طرابييش أاّل هيمله أال وهو: يف أي إطار ومرجعية تدور استخداماته ملفهومات اجلرح النرجيس 
إما إىل عدم إشباع  يعود  أنه  العصاب نجد  إذا أخذنا  مثاًل  والتامهي والنكوص والعصاب اجلامعي. 

)))( من هذه الكتب نذكر: أزمة التحليل النفيس إليريك فروم؛ نقد نظرية التحليل النفيس لربسيفال سييل.
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الغريزة اجلنسية كام هو احلال عند فرويد، أو يعود إىل الشعور بالنقص وضغوطاته كام هو احلال عند 
أدلر، فإىل أي التفسريين يميل طرابييش وملاذا؟

غياب اجلانب الطبي والغرائز: ما يزيد األمر تعقيًدا أن مفهومات التحليل النفيس مفهومات    3
غريزية تتعلق بحالة الطفل الفطرية خالل السنوات األوىل من عمره. فمفهوم التامهي -مثاًل- ينشأ 
عند الطفل يف سنواته األوىل بوصفه نوًعا من التعلق الالواعي باألب، مثلام هو سلوك غريزي يتشابك 
اللبيدو. أما عند طرابييش فهو تعلق الواعي  إبعاد األب عن األم حتت ضغط رغبة  مع رغبة االبن 
عند كبار السن، وحيدث ضمن احلياة االجتامعية، وليس له أي أبعاد غريزية. وهذا يعني أن طرابييش 
يستخدم هذا املفهوم يف مستوى وسياق خمتلفني، من دون أي تأسيس نظري هلذا االنتقال. ويمكن 
هنا أن نقول األمر نفسه عن املفهومات النفسية كلها التي يستخدمها طرابييش يف نقده حلسن حنفي 

وكيفية تعامله مع الرتاث.

فمفهومات التحليل النفيس مفهومات غريزية فطرية، يظن علامء التحليل النفيس أهنا موجودة عند 
البرش كلهم، غري أن تفاعلها مع املحيط العائيل واالجتامعي هو الذي خيتلف من شخص آلخر، وهي 
التي حتكم عملية تفاعل الطفل بمحيطه منذ البداية. وهذا يعني أن تلك املفهومات )اجلرح النرجيس، 
والتامهي، والعصاب( هي التي توجه حياة الطفل منذ البداية، أي إن احلياة النفسية االجتامعية للفرد 
تعود إىل دوافعه الغريزية. يف حني إننا نجد أن مفهومات طرابييش النفسية مقطوعة الصلة باجلانب 
الغريزي أو النفيس الفردي، ذلك أن حتليل طرابييش النفيس ملرشوع حسن حنفي حول الرتاث خيلو 
هذه  إىل  التعرض  فبدون  الفردية،  النفسية  وحالته  الشخصية  حنفي  حسن  حياة  عن  كلمة  أي  من 
اجلوانب ال يمكن للتحليل النفيس أن يكون حتلياًل نفسًيا. إن مفهومات طرابييش النفسية ليس هلا هذا 
البعد الغرائزي، ألهنا تبقى معلقة يف اهلواء من دون حتديد واضح ألسباهبا وتوضيح لكيفية نشأهتا. 
فطرابييش حيدثنا -مثاًل- عن حماوالت حسن حنفي لقتل الرتاث )األب( من دون رشح ألسباب هذه 
املحاوالت وما الذي دفع بحسن حنفي لكي يتعامل مع الرتاث هبذه الطريقة، إذا كان التوتر النفيس، 

فلامذا حسن حنفي متوتر؟

التحليل،  موضوع  للشخص  الفردية  الغريزية  احلالة  عن  يستغني  أن  يمكنه  ال  النفيس  التحليل 
وال عن أوضاعه العائلية اخلاصة ومدى تفاعلها مع أوضاعه النفسية والجتامعية. فمثاًل عندما نجد 
النفسية  النفيس لدراسة األمراض والعقد  التحليل  باستخدام  يقوم   )1980 إيريك فروم )1900- 
التي يعانيها كل من أدولف هتلر وجوزيف ستالني عىل سبيل املثال، نجده يدرس األمراض النفسية 
هلتلر من خالل حياته الشخصية، وعالقته بأمه، ومرحلتي الطفولة واملراهقة، وعالقته بالنساء، وما 
عدة  جوانب  من  يقلبها  رسيرية  حالة  بفحص  يقوم  طبيب  أمام  أنه  ليشعر  املرء  إن  حتى  ذلك،  إىل 
لتقديم تفسريات متكاملة عن سلوكيات هتلر وحاالته النفسية. وقل مثل هذا األمر عن ستالني الذي 
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الغريزية  الذي يدرس احلياة  يعاين )سادية غري جنسية()56(. مثل هذا اجلانب  أنه  تبني إليريك فروم 
والشخصية الفردية لألفراد موضوع التحليل مفتقد عند طرابييش، حتى إننا نجده حريًصا عىل عدم 
للتحليل  استخدامه  الذي جيعل  األمر  العرب،  للمثقفني  والعائلية  الشخصية  إىل األوضاع  التعرض 

النفيس أمًرا غري مكتمل األركان.

ملرة    4 أنجز  ثابت  واحد  فكر  أنه  عىل  مفكر  أي  فكر  دراسة  يصعب  السيكوالئية:  النزعة  نقد 
فكر  التي طرأت عىل  بالتغريات  أكثر  االهتامم  كان عىل طرابييش  أنه  يعني  األبد. وهذا  وإىل  واحدة 
حسن حنفي خالل حياته. املفكرون عامة ومنذ أيام أرسطو، مروًرا بعرص ابن سينا والفارايب وابن 
رشد، وحتى عرص هيغل وماركس، إىل عرصنا احلايل، يغريون يف أفكارهم لدرجة قد تصل إىل حد 
رفض كل ما كتبوه سابًقا. وهذا ما يفرس أحياًنا احلديث -مثاًل- عن فتغنشتاين )1889 – 1951( 
الشاب وفتغنشتاين املتأخر، ماركس )1818 – 1883( الشاب وماركس املتأخر، وقل الوضع نفسه 

عن هيغل )1770 – 1831(، وبرتراند رسل )1872 – 1970( وآخرين.

نقول هذا ألننا نظن أن املفكر لديه جتربة فكرية تتطور، وقراءات تزداد، وتأمالت تتسع، وأوضاع 
حميطة تتغري، ومن ثم من الطبيعي أن تتغري أفكاره ومواقفه وتفسرياته وحتليالته من وقت إىل آخر، 

وهذه التغريات ال بد أن تؤخذ باحلسبان عند حتليل نتاج أي مفكر أو مذهبه الفلسفي.

غري أننا نرى أيًضا أنه عىل املفكر أن يكون شفاًفا، ويضبط تغريات مثل هذه، ويصارح هبا قراءه. 
العربية  الثقافة  يف  كثرًيا  مطروق  غري  أمر  القراء  جتاه  باملسؤولية  والشعور  والشفافية  املصارحة  ثقافة 
احلديثة عموًما، وهذا ما يفرس أن حسن حنفي، وغريه كثري من املثقفني، يغريون يف آرائهم ومواقفهم 
منهم  جيعل  الذي  األمر  لقرائهم،  ومنهجية  منظمة  بصورة  ذلك  يوضحوا  أن  دون  من  وأفكارهم، 
أشخاًصا غري واضحني بالنسبة إىل شخص مثل طرابييش، خيضعهم إنتاجهم الفكري لقراءة علمية 

ومنهجية دقيقة.

النزعة الالعقالنية املفرطة لدى حسن حنفي وغريه،    5 الالعقالنية ظاهرة ثقافية سياسية: إن 
واالستغراق املطول يف قضايا بعيدة عن الواقع املعيش واحلياة السياسية واالجتامعية املبارشة للناس 
النرجيس،  واجلرح  النكوص،  مثل  من  نفسية  عقد  حبائل  يف  واقع  وغريه  حنفي  حسن  أن  يعني  ال 
ونزعة كلية القدرة، والعصاب اجلامعي، وغريها من تلك العقد، بقدر ما يعني أن حسن حنفي وغريه، 
العرشين  القرن  ستينيات  منذ  العريب  العامل  سادت  معقدة  سياسية  ثقافية  وضعية  حبائل  يف  واقعون 
وحتى اليوم. ومتثلت هذه الوضعية يف حتريم التفكري بالسيايس واملبارش يف البلدان العربية معظمها، 

)6)( إيريك فروم، ترشيح التدمريية البرشية، محمد منقذ الهاشمي )مرتجاًم(، ج2، )دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 2006(.
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حتت ضغط الدكتاتوريات العربية وما كانت تقوم به قمع للحريات.

عىل هذا النحو يمكن النظر إىل )التناقض( ليس عىل أنه ظاهرة نفسية مبارشة بقدر ما هو نصيب أي 
مرشوعات  لتأسيس  وإحيائها  تراثية  نامذج  إىل  والعودة  كّلية.  شبه  بصورة  املعيش،  الواقع  يغّيب  تفكري 
حالة  إىل  مرده  ليس  السلفية(،  للنزعة  بالنسبة  واخلالفة  حنفي،  حلسن  بالنسبة  )املعتزلة  عليها،  النهضة 
النكوص فقط بقدر ما يعود إىل أن املثقف العريب يريد أن يستعني بنموذج يرى، من خالله، أنه يستطيع 
سحب البساط من حتت أقدام احلاكم العريب، مستفيًدا من الرصيد النفيس اجليد للرتاث، من دون أن يدري 
أنه أصبح يلعب يف امللعب الذي فتحه الدكتاتور له. وهذا يعني أن النكوص ليس حالة نفسية فردية كام هو 

احلال يف التحليل النفيس بل حالة إجبارية كام هو احلال يف الثقافة التي ترزح حتت سيطرة الدكتاتوريات.

اإلطار العام للمعرفة والتفكري يف ظل النظم الشمولية العربية، منذ ستينيات القرن العرشين يقوم 
-كام يبني جورج غورفيتش- عىل السامح لنمو النزعة )الصوفية امللفقة(، ورعاية املناقشات املفرطة 
إىل  متوه  التي  و)اخلرافات(  )اهللوسات(  عىل  القائمة  املعرفة  عىل  واحلرص  اإلسالمي،  الفقه  حول 
حد كبري عن العامل الواقعي، واحلرص عىل خنق وإلغاء كل معرفة تفضح خرافات العقيدة السياسية 

للحزب احلاكم)57(.

إن شعور حسن حنفي وغريه من املضخمني للرتاث بـ )العجز السيايس(، أو اخلوف من اللعب 
بنار السياسة، هو ما يفرس نكوصهم باجتاه الرتاث)58(. كانت النظم العربية وما زالت منذ ستينيات 
القرن العرشين واضحة يف هذه النقطة وضوح الشمس، واستخدامها العنف يف قضايا بمثل هذه كان 
علنًيا ومنظاًم. كل مثقف كانت له إضبارة أمنية، وتراقب أجهزة االستخبارات ما يقول ويكتب بصورة 
يتلقاها املثقف، بحسب وترية األوضاع  دائمة ومنظمة، وهناك رسائل هتديد مبارشة وغري مبارشة، 

السياسية العامة يف البلد الذي يعيش فيه.

النزعة  أصحاب  العرب  املثقفني  من  وغريه  حنفي  حسن  وضع  تفسري  يمكن  النحو  هذا  عىل 
التضخيمية للرتاث. أبواب الرتاث والبحث فيه وكتابة عرشات املجلدات أمر متاح للجميع، ويمكن 
للمثقف أن يقول كل ما يريده عن الرتاث بحرية شبه مطلقة. حتى إن نقل مشكلة استعصاء أوضاع 
العرب إىل البعيد، سواء كان هذا البعيد بعيًدا زمنًيا )الرتاث( أم بعيًدا جغرافًيا )الغرب( هو ما يريده 

بالضبط ويسعى إليه الدكتاتور العريب وكبار مساعديه.

)7)( جورج غورفيتش، األطر االجتامعية للمعرفة، خليل أحمد خليل )مرتجاًم(، )مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، 2008(، ص 

.270 269-

)8)( إيريك فروم، الخوف من الحرية، مجاهد عبد املنعم مجاهد )مرتجاًم(، )بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1972(، ص 116.
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وهذا يعني أن البحث ال يريد إلغاء اجلانب النفيس الذي ركز عليه طرابييش لتفسري ما يعانيه حسن 
حنفي وغريه من املثقفني العرب من العقالنية وتناقض وُبعد عن الواقع، وتضخيم للرتاث والغرب، 
أفرز  الدكتاتوريات، ما  السيايس وانتشار  النفيس عىل الوضع  يريد أن يؤسس ذلك اجلانب  بقدر ما 
وهي  السلطة،  وأحزاب  مؤسسات  نطاق  خارج  بالسيايس  التفكري  متنع  للتفكري  معينة  طرًقا  بدوره 

مؤسسات أمنية أكثر منها أيديولوجية أو سياسية أو ثقافية.

إذا استخدمنا لغة إيريك فروم يف تفسري وضع حسن حنفي وغريه من املثقفني اهلاربني إىل الرتاث 
حتت ضغط الشعور بالعجز السيايس يمكن أن نفرس هذا اهلرب بأنه يمثل قمة )تكيف( املثقف مع 

تلك الدكتاتوريات، حتت ضغط دافع حفظ الذات أو املحافظة عىل السالمة)59(.

يبني علم اجتامع املعرفة احلديث أن كل نظام سيايس يؤطر املجتمع معرفًيا، ويفرض عليه بطرق 
مبارشة أو غري مبارشة، طرًقا معينة يف التفكري، تنتهي إىل تربير النظام السيايس القائم وعقلنته )جعله 
معقواًل( من جهة، وإىل إبعاد الوعي السيايس عن مظامل ذلك النظام وعيوبه وفساده. هكذا اهتم نيتشة 
الثقافة من أجل  بالقدر لكي تستفيد من هذه  املطلق  الطاعة والتسليم  بأهنا تسوق ألخالق  الكنيسة 
اهليمنة عىل الناس، وهكذا بنّي ميشيل فوكو أن فرنسا العرص الكالسيكي كانت تنظر لكل من يتذمر 
من الفقر والبطالة، يف ذلك احلني، بأنه جمنون، ويزج به يف مشفى املجانني. وذلك بسبب خوف الطبقة 

احلاكمة آنذاك من تزايد املتذمرين، األمر الذي قد ينذر بثورة.

الثقافة  الثقافة التي تنشأ يف ظل النظم الدكتاتورية؟ تبني الدراسات املعارصة أن  ولكن ماذا عن 
التي حيرص النظام الدكتاتوري عىل تبنيها ونرشها هلا ثالث سامت أساسية:

أواًل؛ نرش ثقافة االهتامم بكل ما هو خيايل ومثايل ووجداين وعاطفي ورغائبي، وتنحية طرق التفكري 
واملقاربة التي تعتمد العقل واملنطق واالستنتاج واالستقراء كلها. إن اهتامم الدكتاتوريات باألمنيات 
الكربى بعيدة املنال وباستعادة أجماد قديمة، أكثر بكثري من اهتاممها بشق طريق لقرية نائية. القاعدة هنا 
مأخوذة من علم النفس الذي بنّي أن اهتامم الناس باألهداف املعنوية التي تتعلق بمداعبة االنتامءات 
صفة  يعد  للناس  املعنوية  باحلاجات  االهتامم  ألن  العيش،  لقمة  من  أهم  والطائفية  والدينية  القومية 
ناجعة إلهلاء الناس عن حقوقهم السياسية، وفساد قضائهم، وتدين مستوى مدارسهم، واألهم من 
ذلك القبول النفيس بتلك الدكتاتوريات ما دامت ترفع شعارات قومية أو دينية كبرية، بغض النظر عن 
طغياهنا وسجوهنا. هبذا املعنى فإن مرشوعات حسن حنفي الضخمة ال ختتلف كثرًيا عن مرشوعات 
الوحدة العربية واخلالفة اإلسالمية، ورصاع احلضارات، وحتقيق العدالة العاملية، ونرش اإلسالم يف 

)9)( إيريك فروم، الخوف من الحرية، ص 21 - 22.
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أفريقيا، وحوار األديان؛ مرشوعات ال يراد منها سوى أن متأل الرأي العام ووجدان الشعوب بقضايا 
ومهية ال متت إىل الواقع املعقد بصلة مبارشة.

أما الالعقالنية أو التناقض أو عدم احرتام القواعد العقلية يف التفكري فتعود إىل أسباب اجتامعية 
وسياسية بالدرجة األوىل. هناك سيطرة التلقني واحلفظ يف املدارس واجلامعات واجلوامع التي تسيطر 
الناس  جيد  التي  واملداراة  والتملق  اخلوف  حالة  عىل  التعود  أيًضا  وهناك  الدكتاتورية.  النظم  عليها 
هكذا  دكتاتورية،  نظم  ظل  يف  يعيشون  كانوا  إذا  طويالت  لسنوات  إجادهتا  إىل  مضطرين  أنفسهم 

تتحول الالعقالنية إىل طريقة يف التفكري وسلوك عادي ال يشعر الناس بأي حرج منه.

يف هذا السياق نجد أن عدًدا من املثقفني العرب حتدث وكتب ومتنى ظهور )املستبد العادل(، من 
هؤالء نذكر حممد عبده )1849- 1905(. إن تناقض فكرة املستبد العادل ال يمكن فهمها عىل أهنا 
فكرة تعرب عن عقدة نفسية كام يقول التحليل النفيس، بل عىل أهنا فكرة يريد املثقف من خالهلا التكيف 
مع االستبداد املهيمن عىل الوضع، وختيل أن املستبد يمكن أن يكون عاداًل، وهذه فكرة تروق طبًعا 

للطاغية الذي يبتسم يف رسيرته عند سامع ذلك املصطلح العجيب.

التكرار  فهي  املعارصة-  الرتبوية  الدراسات  توضح  -كام  هذه  اخلوف  ثقافة  أعراض  أهم  أما 
واإلسهاب اللفظي، وهاتان سمتان بارزتان لكتابات حسن حنفي. 

هؤالء  باجتاه  العام  الرأي  وتوجيه  ومكاًنا،  زماًنا  وبعيدين  متخيلني  أعداء  بخلق  االهتامم  ثانًيا؛ 
يتم  حتى  مؤجل  بأنه  والفساد،  الظلم  وتربير  العداوات،  بتلك  العام  الرأي  إشغال  بغية  األعداء، 
أن  يمكن  كان  طرابييش  أن  أرى  خطورة.  عامل  أكثر  يشكل  ألنه  أواًل،  العدو  ذلك  عىل  االنتصار 
خطابات  مع  األحيان،  من  كثري  ويف  كبري،  حد  إىل  تتشابه  حنفي  حسن  كتابات  أن  بسهولة  يالحظ 

الرؤساء العرب الرنانة، وال سيام اخلطاب العدائي للغرب؛ الغرب املعارص والغرب القديم.

ثالًثا؛ إغراق املجتمع يف انقسامات ثنائية أبدية، والعمل عىل إدارة رصاع علني أو خفي، مبارش أو 
ضمني، بني تلك الثنائيات، عىل مستوى الثقافة والسياسة والدين واملجتمع. بالنسبة للثقافة يعد فكر 
حسن حنفي نموذًجا صارًخا لثنائيات ال تنتهي، كام الحظ طرابييش. هناك ثنائية املعتزلة واألشعرية 
وانتصاره للمعتزلة ضد األشعرية، وهناك ثنائية احلضارة العربية واحلضارة الغربية وانتصاره لألوىل 
ضد الثانية، وهناك تقسيمه الرتاث إىل نصوص مقدسة وتاريخ سيايس وانتصاره لألول عىل الثاين، من 

دون أن ننسى انتصاره للتصوف عىل النزعة السلفية، وللمنطق اإلسالمي عىل املنطق اليوناين.

هكذا يمكن أن نقرتح أن فكر حسن حنفي هو فكر مرحلة فرضت نفسها عىل حسن حنفي، وعىل 
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كثريين غريه. وهذ يعني أن الثقافة العربية، يف جانب واسع منها، انزلقت يف هذا املنزلق الرتاثي حتت 
كتابات حسن  مثاًل من  املبارش، وهذا واضح  السيايس والواقعي  أغلقت  التي  الدكتاتوريات  ضغط 
حنفي وحممد عابد اجلابري وحممد أركون وهشام جعيط وطه عبد الرمحن )تـ 1944( وغريهم. هناك 
مئات من الكتاب العرب، الذين كتب بعضهم أكثر من عرشة كتب، مل ينبسوا ببنت شفة عن الوضع 
السيايس يف بلداهنم. يف سورية مثاًل هناك: ندرة اليازجي )12 كتاًبا، لديه مرشوع ثقايف يف 7 جملدات(، 
وعبد الكريم اليايف )15 كتاًبا(، وعبد اهلل أبو هيف )30 كتاًبا(، وأسعد أمحد عيل )43 كتاًبا(، وعادل 
العوا )32 كتاًبا(، وعبد الكريم ناصيف )53 كتاًبا(، وعبد املعني امللوحي )32 كتاًبا(، وحممد عبد 
احلميد احلمد )27 كتاًبا(، وعبد النبي اصطيف )32 كتاًبا(، وعزيز هبنيس )52 كتاًبا(، وعبد اللطيف 
األرناؤوط )54 كتاًبا(، وعيل القيم )11 كتاًبا(، وعمر موسى باشا )51 كتاًبا(، وعيسى شامس )28 

كتاًبا( وآخرون.

أرجاء  يف  والفلسفية  الثقافية  املرشوعات  انتشار  من  الرغم  وعىل  أنه  وضوًحا  األمر  يزيد  وما 
العامل العريب كله، إال إن جامعات هذا العامل عجزت عن التأسيس لعلوم اجتامعية أو إنسانية عربية 
ألهنا  الدكتاتوريات،  عىل  العلوم  تلك  مثل  خطر  إىل  يعود  ذلك  يف  والسبب  املاضية،  العقود  خالل 
تتناول الواقع املبارش وختضعه إىل التحليل واألرقام، األمر الذي قد يفضح ذلك الواقع ومشكالته 
املناقشات  تفضل  التي  للدكتاتوريات  إحراًجا  يسبب  قد  هذا  والرتبوية.  واالقتصادية  االجتامعية 

النظرية وامليتافيزيقية حول أي يشء.

ال نريد أن نطيل أكثر يف مناقشة ظاهرة الالعقالنية يف الثقافة من حيث هي ظاهرة سياسية وليست 
ظاهرة نفسية بالدرجة األوىل، ألننا نظن أن األمر قد حيتاج إىل دراسة منفصلة يمكن تناوهلا يف قادم 

األيام.

الغموض املنهجي يف كتابات طرابييش: رسعان ما يالحظ القارئ لكتب طرابييش الكثرية أهنا ال    6
تنتمي إىل رؤية منهجية جتمعها؛ فبعض الكتب يطبق التحليل النفيس عىل الظواهر التي يدرسها، وبعضها 
يلجأ إىل ما يمكن أن نسميه التحليل التارخيي الذي حياول أن يربط األحداث ويفرسها عىل أساس تارخيي، 
هناك أيًضا الكتب التي اتبعت املنهج املاركيس اللينيني يف مقاربة املوضوعات التي تناولتها، من دون أن 
ننسى الكتب التي اتبعت املنهج التوثيقي ومراقبة اقتباسات املؤلف عىل مدى مئات الصفحات. ما نريد أن 

نقوله إن طرابييش كان ينوع يف مناهجه بطريقة غري مفهومة، وهذا جيعله أقل وضوًحا لقرائه.

بأن  متأكد  شبه  كنت  اإلسالم()60(  يف  العقل  سبات  أو  )املعجزة  كتاب  عىل  االطالع  قبل  مثاًل، 

)60( جورج طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، )بريوت، دار الساقي: رابطة العقالنيني العرب، 2008(.
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ظاهرة  فرس  أنه  إىل  تعود  تلك  ثقتي  وسبب  هذا،  كتابه  يف  النفيس  التحليل  منهج  استخدم  طرابييش 
التفكري الالعقالين واملتناقض بأهنا ظاهرة نفسية عندما كتب كتاب )املثقفون العرب والرتاث(، هذا 
التحليل  منهج  يناسبها  عقلية  نفسية  ظاهرة  هي  املعجزات  من  التضخيم  ظاهرة  فإن  ثانًيا  أما  أواًل، 
النفيس، غري إن طرابييش اختار منهج تارخيي يقوم عىل فهم األحداث وتفسريها عرب السياق التارخيي، 

وغاب منهج التحليل النفيس بصورة كاملة.

)املثقفون  كتب  ففي  الرتاث.  مع  العرب  املثقفني  تعامل  لكيفية  طرابييش  نقد  عىل  ينطبق  وهذا 
لعصاب  النفيس  التحليل  بالغرب:  و)املرض  مجاعي(،  لعصاب  النفيس  التحليل  والرتاث:  العرب 
يستعني  نجده  العوملة(،  عرص  يف  العربية  الثقافة  متزقات  الردة:  إىل  النهضة  و)من  مجاعي(،  عريب 
عابد  وحممد  أركون  وحممد  حنفي  حسن  عند  الرتاث  تصورات  لنقد  كّلية  بصورة  النفيس  بالتحليل 
يف  الرتاث  )مذبحة  كتاب  يف  أما  وغريهم.  األرسوزي  وزكي  أمني  وقاسم  غليون  وبرهان  اجلابري 
الثقافة العربية املعارصة()61( فنجده مثاًل، وعىل الرغم من أنه يتناول املوضوع نفسه أال وهو تصورات 
املثقفني العرب للرتاث، إال إنه يغري يف املنهج والتفسريات بصورة كاملة. فكتاب مذبحة الرتاث يقول 
إن مشكلة الثقافة العربية املعارصة أهنا تتعامل مع الرتاث من منطلق أيديولوجي، وأن املثقفني العرب 
يتصارعون عىل الرتاث ألن كل طرف يريد أن خيضع هذا الرتاث أليديولوجيته املاركسية أو القومية 
أو اإلسالمية، وال يوجد حضور ُيذكر ملشكالت املثقفني من حيث هي مشكالت نفسية، كام هو احلال 
يف الكتب الثالثة األوىل التي ذكرناها. وهذا يعني أن طرابييش مطالب بتفسري ملاذا يتناول املوضوع 

عينه بمنهجني خمتلفني؟

)61( جورج طرابييش، مذبحة الرتاث يف الثقافة العربية املعارصة، )بريوت، دار الساقي، 2012(.
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الرشط العبودي ورهان احلرية

قضية املرأة يف فكر جورج طرابييش ونقده النزعة الذكورية

أنجيل الشاعر

ملخص تنفيذي

يتناول هذا البحث موقع املرأة يف فكر جورج طرابييش، كام جتىل يف جمال النقد األديب، وهو املجال 
الذي عالج فيه طرابييش قضية املرأة، وقضية األنوثة والذكورة، وأزمة الذكورة يف املجتمعات العربية، 
والتحليل  األديب  للنقد  أدواٍت  النفيس  والتحليل  النفس  علم  مفهومات  مستعماًل  مبارشة؛  بصورة 
االجتامعي- السيايس، قبل أن هياجر إىل الرتاث ونقده)1(. تقوم مشكلة البحث الرئيسة عىل أن موقف 
الرجل من املرأة، أو موقف املرأة من الرجل، حيدد موقف كل منهام من العامل، فيستعرض جانًبا من 
اجلدال الذي شهدته الساحة الثقافية حول حترر املرأة ومساواهتا بالرجل، ليشري إىل مركزية هذه املسألة 
املسألة يف فكر جورج طرابييش، وكيفية معاجلتها  السلفيني واألصوليني، وموقع هذه  املثقفني  لدى 
بأدوات علم النفس والتحليل النفيس، من مثل الكبت والعصاب والتصعيد وما ينجم عن األخري من 
نخبوية أنانية وقطيعية سديمية، ليستنتج أن اضطهاد املرأة نتيجة االستالب الديني وامللكية اخلاصة 
النساء وركود املجتمع  تتولد منهام، وليس سبًبا، وأن معاجلته بوصفه سبب معاناة  التي  والسلطات 
يتوقف   . نادًرا  إال  والتنديد  الوصف  يتعديان  ال  نسائية،  مظلومية  وخطاب  حتررًيا  خطاًبا  أنتجت 
البحث مليًّا عند جدل احلرية والعبودية أو التبعية واالستقالل، إلبراز نسبية احلرية ونسبية االستقالل 
وربطهام باملواطنة املتساوية ومبادئ العدالة واإلنصاف، ثم يعالج النزعة الذكورية واهليمنة الناعمة 
والدولة، ويتوقف عند  الفرد واألرسة واملجتمع  وأثرها يف حياة  الرمزي والشقاء اجلنيس،  والعنف 
البحث مساحة خاصة للمرأة واللغة، وموقف  جدل الذكورة واألنوثة والضحية واجلالد. ثم يفرد 
فيها مشاركة نشطة، وينتهي بخامتة تتضمن خالصات  املرأة  السورية ومشاركة  الثورة  طرابييش من 

نقدية.

)1( راجع/ي: جورج طرابييش، »أحالمنا الثورية والتقدمية أخفقت وعدنا إىل العصور الوسطى«، مقابلة أجراها معه إبراهيم العريس، جريدة الحياة 

).)http://www.voltairenet.org/article1((692.html

http://www.voltairenet.org/article134692.html
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أمهية البحث

تتأتى أمهية هذا البحث عن املكانة املرموقة التي حيتلها جورج طرابييش يف الثقافة العربية املعارصة 
بوجه عام، ويف الثقافة السورية املعارصة بوجه خاص، ومن موقع املرأة يف منظومته الفكرية، فقد خص 
الذكورة واألنوثة، ووضعية  العربية، من منظور  الرواية  نقد  تناول بعضها  بعدة كتب  املوضوع  هذا 
املرأة يف املجتمعات العربية، وكان اجلديد يف نقده اعتامد معطيات علم النفس والتحليل النفيس، بعد 

أن هجر األيديولوجيا، القومية واملاركسية. 

املشكل

عىل الرغم من التحسن النسبي، الذي يمكن مالحظته يف أوضاع النساء يف بالدنا، ما تزال رؤية 
اإلنسان )الذكر واألنثى( إىل العامل، أي إىل املجتمع والدولة وإىل اآلخر املختلف واألخرى املختلفة، 
عىل  املرأة  إىل  ينظر  يزال  فام  واألنوثة،  الذكورة  بثنوية  والالوعي،  الوعي  يف  حمكومة،  ثنوية  رؤية 
أداة  هي  املرأة  أن  يف سورية  الدائرة  احلرب  كشفت  لقد  واالستحقاق.  واجلدارة  األهلية  ناقصة  أهنا 
العصبية وفريستها، وقد اقرتن موقف العصبيتني القومية العربية واإلسالمية من املرأة بموقفهام من 
»الغرب«، بكل الصفات السلبية التي تنسب إليه وبخاصة »التحلل األخالقي«، فإذا صح أن حرية 
املرأة واستقالهلا الكياين ومساواهتا بالرجل يف احلقوق املدنية والسياسية من أهم روائز متدن املجتمع 
املرأة  عبودية  تكريس  يف  يسهم  أن  شأنه  من  والسياسية  االجتامعية  العالقات  جتنيس  فإن  وتقدمه، 

وختلف املجتمع، فمام حيسب جلورج طرابييش أنه كشف النقاب عن هذا املشكل املركب.

املنهجية

عىل  املنفتح  النقدي  اجلديل  باملنهج  واملقارنة،  والتأويل  والتحليل  القراءة  يف  البحث،  يستهدي 
معطيات علم النفس والتحليل النفيس وعلم االجتامع، إلبراز النسق املعريف لفكر طرابييش، وموقع 
املرأة يف هذا النسق ومراجعته يف الواقع املعيش يف سورية بصورة خاصة، ومآالت أطروحات طرابييش 
يف نقد املجتمع الذكوري، عىل الصعيدين النظري والعميل، ومدى متكنها فتح ثغرة يف جدار »التأخر 

التارخيي«. 
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مقدمة

الكاتب  العربية احلديثة من مرص، عىل يدي قاسم أمني،  الثقافة  املرأة« يف  انطلقت »حركة حترير 
واألديب واملصلح االجتامعي، وترددت أصداؤها يف بالد الشام والعراق، وكان العراقيون هم األكثر 
محاسة هلا ويليهم السوريون. لقد أسفرت تلك احلركة عن نتائج إجيابية مبارشة، عىل صعيدي التعليم 
والعمل، وظلت قضايا احلجاب والسفور واالختالط واملساواة يف احلقوق املدنية والسياسية موضع 
جدل انخرط فيه املثقفون، اإلصالحيون منهم واملحافظون، حتى مخسينيات القرن العرشين، وغدا 
املدنية  الفئات  سيام  وال  واسعة،  أوساط  يف  نسبًيا  مقبواًل  احلقوق  يف  واملساواة  واالختالط  السفور 

امليسورة. 

نابعًة من وعي عميق  املرأة« قضية أساسية من قضايا اإلصالح االجتامعي؛  كانت قضية »حترير 
برضورة هنوض املجتمع كله، وجتاوز العادات والتقاليد واألعراف البالية التي تعيق النهوض. لكن 
الثورات الشعبوية )القومية االشرتاكية( حيثام قامت، بددت منجزات املرحلة الليربالية، وإن احتفظت 
بشعاراهتا، عىل هذا الصعيد. لقد بلغ التبديد ذروته مع الظاهرة اجلامهريية أو القطيعية، بتعبري جورج 
طرابييش، فانحلت قضية حرية املرأة واستقالهلا ومساواهتا بالرجل، يف تلك الظاهرة »الثورية« التي 
أحّلت األيديولوجيا حمل الواقع، حتى إن حافظ األسد قال يف إحدى خطبه ما معناه أن املرأة السورية 

نالت مجيع حقوقها، وصار عىل الرجال أن يطالبوا بحقوقهم. 

اجلديدة  والتقليدية  التقليدية  االجتامعية  الفئات  موقف  حقيقة  املاضيات  السنوات  أبرزت  لقد 
)البعث والنارصية والشيوعية( من املرأة، وكشفت اهلوة العميقة بني شعار حترر املرأة وإمكان هنوض 
لذلك،  والفساد.  والقمع  الفقر  واسترشاء  العامة  األوضاع  برتدي  النساء  أحوال  فرتدت  املجتمع، 
يفرتض البحث أن »الثورة القومية االشرتاكية« مهشت قضية املرأة وفصلتها عن قضية هنوض املجتمع 

وتقدمه، بخالف ما كانت عليه احلال يف املرحلة الليربالية القصرية)2(.

لكن، جتب مالحظة الفرق بني املستوى النظري )أو األيديولوجي( واستجابة املجتمع حلركة حترير 
أداة  الذين عّدوها  اجلندي  أنور  أمثال  املتشددين، من  السلفيني  املثقفني  كتلة  التي عربت عنها  املرأة 
»غربية« الخرتاق املجتمع وإفساد األرسة وتدمري املجتمع اإلسالمي)3(، واملعتدلني أو »املستنريين«، 

)2( نالت املرأة السورية حق االقرتاع عام 9)19، أي يف العام نفسه الذي نالت فيه املرأة الفرنسية هذا الحق. لكن الثورة القومية االشرتاكية أفسدت 

مفهوم االقرتاع ذاته.

))( راجع/ي: أنور الجندي، حركة تحرير املرأة يف ميزان اإلسالم )القاهرة وبريوت: دار األنصار، بال تاريخ(، ص ).
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من أمثال حممد عامرة الذين مل يروا سوى النتائج السلبية هلذه احلركة))(. حتى قاسم أمني، رائد هذه 
احلركة من الرجال، شعر باإلحباط حيال موقف املجتمع الذكوري من حرية املرأة وسفورها وهندامها 

وزينتها، بصورة خاصة )5(. 

العصبية  أداة  املرأة  تعّد  املجتمع  من  واسعة  فئات  موقف  سورية  يف  املاضيات  السنوات  كشفت 
املقاتلة وفريستها يف الوقت نفسه. كام أن قوى الثورة، التي شاركت فيها املرأة مشاركة الفتة للنظر، مل 
تدمج قضية حرية املرأة وحقوقها يف رؤيتها االسرتاتيجية، وإن أحلقتها يف مؤسساهتا، ما يوحي بعدم 
النسائية  قائدات احلركة  الثورة، بمن يف ذلك  راية  التي اختطفت  النخبة  الثورة وعدم جذرية  ثورية 
هامش  بني  تراوح  تزال  ما  السورية  املرأة  أن  يعني  ما  السياسية،  األحزاب  هوامش  من  القادمات 
كله  هذا  يدّل  ذل وذل.  يوسف سالمة)6(، وبني  الدكتور  تعبري  وهامش، وبني خميم وخميم، بحسب 
عىل هامشية »حركة حترر املرأة، وهامشية املثقفني الذين محلوا رايتها أو نارصوها، وهامشية املثقفات 
خاصة، وحمدودية تأثريهم وتأثريهن يف املجتمع. لذلك، تفرتض الباحثة أن استئناف الثورة السلمية 

ونجاحها قد يكون مرشوًطا هبذه املسألة، بوصفها مسألة مواطنة متساوية وعدالة الزمة وواجبة.

الذكورة  وأزمة  املرأة  قضية  بجعل  النقديني،  املثقفني  من  أقرانه،  بني  من  طرابييش  جورج  امتاز 
واملجتمع الذكوري قضيتني أساسيتني يف نقده الرواية العربية. والروايات ونقدها أوسع انتشاًرا من 
املقاربات النظرية أو الفلسفية وأكثر تأثرًيا عىل األرجح، فقد عالج هاتني املسألتني يف عدد من الكتب: 
)رشق وغرب، ذكورة وأنوثة 1977(، )األدب من الداخل 1978(، )رمزية املرأة يف الرواية العربية 
1981(، )عقدة أوديب يف الرواية العربية 1982(، )الرجولة وأيديولوجيا الرجولة يف الرواية العربية 
1983(، )أنثى ضد األنوثة 1984(، وأشار إليها يف مواضع متعددة يف كتبه األخرى. مع ذلك، يظل 
السؤال قائاًم: هل يساهم اخلطاب املتواتر عن حترير املرأة أو حتررها يف تكريس األوضاع القائمة، عىل 

نحو ما ساهم تواتر خطاب »ختلف املجتمع العريب«؟

ملا كان األدب ونقده مًعا تعبرًيا عن جتربة إنسانية، فإن ثمة جدوى يف بحث قضية املرأة، من خالل 
صورة التجربة اإلنسانية التي يرسمها األدب والنقد األديب، وال تقل أمهية عن الصورة التي يرسمها 
املرأة يف فكر  بإبراز موقع  البحث بوجه خاص  اهتم  فقد  العلمية. لذلك،  النظري والبحوث  الفكر 
طرابييش، من خالل أعامله النقدية، ولكنه ال يتطرق إىل أصول النقد األديب ومنهجياته وأدواته وقيمه 
اجلاملية، بل حياول استشفاف موقف طرابييش من قضية املرأة، بصفتها قضية اجتامعية سياسية وثقافية 

))( راجع/ي: محمد عامرة، تحرير املرأة بني الغرب واإلسالم )القاهرة: مكتبة اإلمام البخاري، 2009(، ص 11.

86%8A%D9%8(%D9%D8%A(%D9%_8(%82%D8%A7%D8%B(%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9 :ويكيبيديا )((

)6( يوسف سالمة، »عىل هامش الوطن: تأمالت فلسفية يف مفهوم الوطن«، مركز حرمون للدراسات املعارصة، مجلة قلمون، 1 )أيار/ مايو 2017(، ص 20.
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وأخالقية خاصة بمجتمعنا، واقًعا ومصرًيا، وقضية إنسانية عامة قد يتوقف عىل حّلها إنتاج حضارة 
جديدة، كام يبرّش طرابييش.

أواًل: خطاب »حرية املرأة« بني التربير والتحرير

قلام اهتمت الدراسات والبحوث املتعلقة بتحرر املرأة بأثر اضطهاد النساء يف حياة الفرد، الذكر 
واألنثى، وحياة األرسة واملجتمع، وقواعد بناء السلطة وطبيعة الدولة، بقدر اهتاممها بوصف مظاهر 
االضطهاد واحلرمان من احلقوق والتنديد هبا، وقلام اهتمت بالبحث عن أسباب القمع واالضطهاد 
مل  لذلك،  »الغرب«.  بـ  احلرية  قضية  ربط  أو  اإلسالم«  يف  املرأة  »حرية  بـ  اهتاممها  بقدر  واحلرمان، 
تنته إىل بلورة رؤية يف ماهية السلطة التي تقمع وتضطهد وحترم، ووجوب توزيعها توزيًعا عاداًل بني 
الذكور واإلناث، يف األرسة واملجتمع والدولة، ومل تدمج قضية املرأة، ال يف منظومة حقوق اإلنسان 
وال مبادئ املواطنة املتساوية. لذلك، حتولت القضية إىل شعار وأدلوجة أو إىل طوبى، بتعبري عبد اهلل 

العروي الذي ربط قضية احلرية باإلصالح السيايس)7(.

لقد »رفض كارل ماركس التفسري الدارج لبؤس العامل، التفسري الذي جعل البؤس نتيجة ندرة 
طبيعية أو رسقة مبّيتة، وقال ما مضمونه: نظًرا لطبيعة اإلنتاج الرأساميل يف قوانينه األساسية، ال يمكن 
إاّل إنتاج البؤس«. هكذا، استبدل فضح الرسقة بتحليل اإلنتاج. كذلك احلال يف قضية استعباد النساء 
وما ينجم عنه من شقاء جنيس يلف املجتمع، فاملشكلة كلها تكمن يف اإلمساك بامليكانيزمات اإلجيابية 
النساء من بني  البؤس اجلنيس واستعباد  أو ذاك، ويكون  النمط  تنتج احلياة اإلنسانية، عىل هذا  التي 

نتائجها«)8(. 

اضطهاد النساء والشقاء اجلنيس الناجم عنه هدف للسلطتني الدينية والسياسية، وأداة من أدواهتام. 
حمكمة  سلطوية  شبكة  تشكيل  بل  االضطهاد،  حمض  أو  والكبت  املنع  هو  اهلدف  أن  يعني  ال  هذا 
كل  ودور  باملرأة  الرجل  وعالقة  اجلنسية،  احلياة  خالل  من  االجتامعية  احلياة  مفاصل  عىل  للسيطرة 
منهام )9(. لقد الحظ بيري بورديو أن »العالقات )بني الذكور واإلناث( هي األقل حتوالً، مما توحي به 
املالحظة السطحية، وأن معرفة البنى املوضوعية والبنى املعرفية ملجتمع املركزية الذكورية املحفوظ 
يف  العالقات  هذه  عليه  هي  مما  ا  تسرّتً األكثر  السامت  بعض  بفهم  تسمح  وسائل  توفر   ]...[. جيًدا 
التارخيية  اآلليات  عاّم هي  نتساءل  أن  عندها  فإنه جيب  اقتصادًيا،  تقدًما  األكثر  املعارصة  املجتمعات 

)7( راجع/ي: عبد الله العروي، مفهوم الحرية، ط ) )الدار البيضاء وبريوت: املركز الثقايف العريب، )199(، ص )) وما بعدها.

)8( ميشيل فوكو، همُّ الحقيقة، مصطفى املسناوي ومصطفى كامل ومحمد بولعيش )مرتجمون( )الجزائر: منشورات االختالف، 2006(، ص)).

)9( فوكو، ص )).
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املسؤولة عن نزع التارخيانية والتأبيد النسبيني لبنى التقسيم اجلنيس ومبادئ الرؤية املتناظرة ]...[، فإن 
ما يبدو ثابًتا ومستمًرا يف التاريخ ليس سوى نتاج عمل تارخيي متارسه مؤسسات مرتابطة، كالعائلة 
خصوصياهتا  يف  حتلل  أن  إىل  حتتاج  وكلها  والصحافة،  الرياضة  وكذلك  والدولة،  واملدرسة  واملعبد 

التارخيية، من أجل إدخال العالقات بني الرجال والنساء يف جمال الفعل التارخيي)10(.

فرويد  موقف  مع  يتفق  والذكورة  األنوثة  وحدة  من  طرابييش  موقف  أن  إىل  هنا  اإلشارة  جتدر 
الذي يقول إن مفهومي املذكر واملؤنث، اللذين ال حييط هبام ظل من شك يف نظر العامة، مها من أشد 
املفهومات تعقيًدا، من وجهة النظر العلمية، فهذان اللفظان يستعمالن بثالثة معان خمتلفة، »فيمكن 
أن يعنيا اإلجياب والسلب، وقد يؤخذان أيًضا باملعنى البيولوجي، أو أخرًيا باملعنى السوسيولوجي« 
)11(. لقد عالج قضية املرأة يف جمتمعاتنا من هذه الزوايا، ورأى أن »يف كل رجل أنثى، ونفس الرجل 

مرسح لرصاع شبه أبدي بني املبدأ املذكر واملبدأ املؤنث، بني الفعل يف العامل وبني القبول بالعامل«)12(، 
واستنكر أن ينسب السلب إىل املرأة، ال إىل اإلنوثة أو إىل املبدأ املؤنث، يف الرجل واملرأة عىل السواء، 
وكذلك اإلجياب ورفض أن يكون املعطى البيولوجي أساًسا للتمييز اجلنيس؛ ألن الفروق بني الرجال 
فروق نسبية وليست فروًقا مطلقة وفروًقا نوعية. لكنه مل يطور مفهوم السلب أو النفي اإلجيايب، لرفع 

الطابع التفاضيل بني اإلجياب والسلب، ومن ثم بني »املبدأ املذكر« و »املبدأ املؤنث«.

االكتفاء بتحليل اضطهاد النساء وتفسريه، عىل نحو ما فعل طرابييش وغريه، ينتهي إىل نتيجة قريبة 
من تربيره، مع فارق إنتاج خطاب يف هتميش النساء وحرماهنن، وحتريض ردود فعل من جانبي أنصار 
التحرير وأنصار التربير. يف الدولة التسلطية أو السلطوية ال متارس السلطة ضد احلياة اجلنسية وضد 
النساء، بل من خالهلا. إن »املنع والرفض واحلظر بعيدة من أن تكون األشكال اجلوهرية للسلطة، فام 
هي إال حدودها، وأشكاهلا الناقصة أو القصوى. إن عالقات السلطة هي عالقات إنتاجية قبل كل 

يشء«)13(.

)10( راجع/ي: بيري بورديو، الهيمنة الذكورية، سلامن قعفراين )مرتجاًم(، ماهر قرميش )مراجًعا( )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2009(، ص 12.

)11( سيغموند فرويد، ثالثة مباحث يف النظرية الجنسية، جورج طرابييش )مرتجاًم(، ط 2 )بريوت: دار الطليعة للطباعة والنرش، )198(، ص 92. 

)12( جورج طرابييش، األعامل النقدية الكاملة، ج2 )ديب: دار مدارك للنرش، )201(، ص )6.

))1( فوكو، هم الحقيقة، ص 1).
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ثانًيا: وضع املسألة يف فكر جورج طرابييش

 طيف كارل ماركس	. 

املاركسية، واستقالله عن مدرسة ياسني احلافظ  الرغم من حترر طرابييش من األيديولوجيا  عىل 
)الدولة  وكتابه  الطوباوية،  يف  موغاًل  للثورة(  الطبقية  )االسرتاتيجية  كتابه  وعده  اليسارية،  القومية 
واستقالهلا  املرأة  حرية  من  اجلذري  موقفه  أن  إال  الواقع)14(،  إىل  أقرب  القومية(  والنظرية  القطرية 
مستند إىل رؤية كارل ماركس، فقد عد طرابييش أن علة استعباد املرأة واستتباعها هي امللكية اخلاصة، 
وهذه هي علة الرتاتب القيمي يف سائر املجتمعات التي »ترتجم امللكية ترمجة مبارشة إىل قيمة«)15(. 
كذلك، يف نقده األدباء املعادين للمرأة وامليالني إىل العنف، الذين ال يعرتفون بأن عالقة الرجل باملرأة 
املعطيات  إذ »اجلنسية نشاط وظيفي طبيعي يقوم عىل أساس  الطبيعية اخلاصة،  هي عالقته بوظيفته 
التناسلية بني اجلنسني، وعىل متايز هذه املعطيات وتكاملها«)16(. عالوة عىل عّد عالقة الرجل باملرأة 
القول إن نصوص  إنسانًيا، يمكن  الذي يصبح به سلوك اإلنسان  رائًزا ملدى تقدم املجتمع، واملدى 

طرابييش، يف هذا املجال، تضمر وتظهر نزوًعا إنسانًيا، مثل نزوع ماركس.

اإلنسان  عالقة  تكون  اجلنسني  بني  الطبيعية  العالقة  هذه  »يف  الصدد:  هذا  يف  ماركس  يقول 
بالطبيعة هي مبارشة عالقته باإلنسان، متاًما كام أن عالقته باإلنسان هي مبارشة عالقته بالطبيعة، 
بوظيفته الطبيعية اخلاصة .من هنا ففي هذه العالقة يتجىل بشكل حمسوس -وقد انتهى إىل واقعة 
يمكن مالحظتها �املدى الذي أصبحت فيه ماهية اإلنسان طبيعة لإلنسان أو الذي أصبحت فيه 
الطبيعة  بالنسبة له املاهية اإلنسانية لإلنسان. من هنا يستطيع املرء من هذه العالقة أن حيكم عىل 
كل مستوى تطور اإلنسان ]...[، وهي بالتايل تكشف عن املدى الذي أصبح به سلوك اإلنسان 
هذه  ويف  طبيعي]...[،  ماهية  فيه  اإلنسانية  املاهية  به  أصبحت  الذي  املدى  إنسانيا،أو  الطبيعي 
العالقة يتضح أيضا املدى الذي أصبحت به حاجة اإلنسان حاجة إنسانية، ومن ثم املدى الذي 
أصبح به الشخص اآلخر كشخص حاجة بالنسبة له املدى الذي يكون فيه يف وجوده املفرد هو يف 
الوقت نفسه كائن اجتامعي. هكذا، فإن اإللغاء اإلجيايب األول للملكية اخلاصة� الشيوعية الفجة� 
هو جمرد شكل تظهر فيه عىل السطح وضاعة امللكية اخلاصة التي تريد أن تضع نفسها [بوصفها] 

اجلامعة اإلجيابية«.)17(

))1( طرابييش، األعامل، ج1، ص 9.

))1( طرابييش، األعامل، ج)، ص )29 )29-.

)16( طرابييش، األعامل، ج )، ص 296.

)17( كارل ماركس، مخطوطات ))18 االفتصادية والفلسفية، محمد مستجري مصطفى )مرتجاًم( )القاهرة: دار الثقافة الجديدة، بال تاريخ(، ص )9.
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النفي اإلجيايب للملكية اخلاصة«، والنفي  لكن طرابييش مل يتوقف عند فكرة »اإللغاء اإلجيايب أو 
رشط  هو  اإلجيايب  النفي  هذا  أن  مع  الديمقراطي،  النظام  يف  نفسه)18(  القياس  وفق  للدين،  اإلجيايب 
إىل  تنتهي  ال  ماركس  رؤية  إىل  املستندة  الرؤية  إن  أي  علامنيته،  وأساس  وتطوره  النظام  هذا  نشوء 
غايتها، أي إىل »االنعتاق السيايس«، بصفته مقدمة الزمة لالنعتاق اإلنساين، بل أزاحتها مفهومات 
علم النفس ومنهج التحليل النفيس إىل حمض التفسري القارص، بالكبت والقمع والتصعيد والعصاب. 
التحليل املاركيس ال يأخذ مساره وال ُيدفع إىل هنايته، بسبب قطيعة غري منجزة مع املاركسية )ومع 
القومية أيًضا(، والتحليل النفيس حمدود باحلاالت اخلاصة، فردية كانت أو مجعية. لذلك، يبدو حتليل 
طرابييش وضعية املرأة يف »املجتمع العريب« واقًعا يف هذه اهلوة بني إمكانيتي التحرر الفردي )الشفاء 
بنفي  إال  يكون  ال  واجلامعي  الفردي  العصاب  من  فالشفاء  العام،  السيايس  والتحرر  العصاب(  من 
بالتحول  إجيابًيا  نفًيا   […] الوضعي  والدين  اخلاصة  امللكية  نفي  أو  والعنف،  والتسلط  االستبداد 

اجلذري إىل الديمقراطية، بصفتها نمط حياة، ال حمض »نظام سيايس«

منهج علم النفس والتحليل النفيس )القمع والتصعيد والعصاب(أدخل طرابييش املرأة )الكاتبة 
وكذلك  متشاهبة،  حيواهتن  بعّد  اآلخر«،  »من  العالج  نتائج  وأخذ  فرويد،  عيادة  إىل  وبطالهتا( 
مشكالهتن، إذ كل واحدة منهن »امرأة عربية« نمطية تعيش يف جمتمع ذكوري متخلف نمطي يعاين 
أفراده، نساء ورجااًل، الكبت والقمع، ويعيشون حالة قطيعية وهم مصابون بالعصاب، مع أن التحليل 
النفيس يكرس النمط؛ ألنه يعالج حاالت فردية خمتلفة جًدا من بيئات خمتلفة جًدا، وكذلك علم النفس 
وعلم النفس اجلمعي، إال أن طرابييش يعيد إنتاجه، ثم أدخل املثقفني »العرب« دفعة واحدة وبعدهم 
»املجتمع العريب«، فحرض املرض وغاب املريض أو املرىض، أو كام يقول الياس مرقص »الصفة أكلت 

املوصوف«. 

يتجىل ذلك يف تعميامت جمحفة، من مثل: »العصاب دين فردي والدين عصاب مجاعي«)19(، وهذا 
أو لنص، سواء  للخطاب  النفيس  التحليل  العصاب.  الدين وال يساعد يف فهم  تعميم جمحف بحق 
كان اخلطاب أو النص سياسًيا أو علمًيا أو خطاب حترير املرأة، مسكون هباجس أيديولوجي، ما جيعل 
التحليل نفسه قاباًل للتحليل، فاملحلل داخل اللعبة ال خارجها أو إنه داخل حلبة الرصاع، والذات 
التي حتلل جزًءا من املوضوع الذي حتلله، ما جيعل املوضوعية مطلًبا صعب املنال)20(. يعرتف طرابييش 
الذي حيلله،  املوضوع  أو جزء من  الرصاع  أيديولوجي؛ ألنه داخل  بأن حتليله مسكون هباجس  هنا 

ولكنه يميض مع ذلك قدًما ويطلق أحكامه القاطعة.

)18( راجع/ي: كارل ماركس، حول املسألة اليهودية، إلياس مرقص )مرتجاًم( )بريوت: دار الحقيقة، بال تاريخ(، ص 178. 

)19( طرابييش، املثقفون العرب والرتاث: التحليل النفيس لعصاب جامعي )بريوت: رياض الريس للكتب والنرش، 1991(، ص 72.

)20( راجع/ي: طرابييش، املثقفون، ص 82.
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من أعراض العصاب التثبت يف الطفولة، أو تثبيت العامل يف حلظة زمنية وحبسه يف إطارها، وعدم 
االعرتاف بالواقع القائم خارج الذات، إذ من املسلامت األوىل يف علم النفس، ال يف التحليل النفيس 
وحده، أن الطفل يف الطور األول الذي يعقب والدته مبارشة ال يستطيع أن يميز العامل اخلارجي، بام هو 
كذلك، النعدام أي حدود يمكن أن تفصل بن األنا والالأنا، إذ كل ما حوله هو امتداد جلسده. عندما 
يتأتى له يف طور الحق، بفعل اخلربات املحبِطة املتكررة، أن يستشعر وجود واقع موضوعي مفارٍق 
أناه وغري مطاوع عىل الدوام نزواته الرغائبية، فإنه ال يتقدم باجتاه االعرتاف بوجود العامل اخلارجي، 
إال بقدر ما ينّصب نفسه مركًزا هلذا العامل، أي إنه هيرب من وهم إىل وهم. يف هذا املنحى نفسه يذهب 

.Egocentrism Intellectuel)21( العقلية )جان بياجيه، يف حتليله املركزية األنوية )من األنا

يصّح هذا عىل الذكور واإلناث، وال يكشف عن رس املركزية الذكورية وكيفية تشكلها واشتغاهلا، 
وال يالمس اجلذور العميقة لتملك املرأة واستعبادها أو استتباعها وتشييئها، وعّدها موضوًعا لرغبة 
الرجل وسلطته اجلائرة. الرجل العصايب ال خيتلف كثرًيا عن املرأة العصابية، إذا أخذنا قصة »العصاب 
اجلامعي« عىل حممل اجلد، بدليل قول فرويد نفسه: »مل يتولد لدي اقتناع بأن االستنكاف اجلنيس يساعد 
عىل تأهيل رجال عمليني ذوي عزيمة واستقالل، أو مفكرين أصالء أو قادة حترير أو مصلحني حكامء؛ 
بل األغلب أن تكون حصيلته أناًسا مستقيمني وضعفاء ال يلبثون أن يذوبوا الحًقا يف اجلمهرة الكربى 

التي من عادهتا أن متتثل، ولو عىل مضض، توجيهات األقوياء«)22(.  

رصد طرابييش أشكال العصاب، لوصف وضعية املرأة يف أيامنا وحتليلها، ال من حيث عّدها أدنى 
منزلة من الرجل وعالة عليه، وفًقا للدالالت التي ينطوي عليها مفهوم »العائلة« وجتلياهتا يف املامرسة 
االجتامعية فقط، بل من حيث هدر إنسانيتها وضياع ذاهتا الفردية وفرادهتا، أو احماء شخصيتها بني 
»الرعوية« السائدة، التي تعد اجلامهريية القطيعية من أحدث أشكاهلا، والنخبوية التي تسم املتعلامت، 
وال سيام املتعلامت تعلياًم عالًيا واملدافعات عن حقوق املرأة. تتصل هبذا أوثق اتصال عملية التصعيد 
أو اإلعالء التي يعرب عنها انخراط النساء يف احلركات الثورية واألحزاب اجلامهريية واملنظامت النسائية 
التي أنشأهتا السلطة؛ ألن هذه العملية ال تكشف عن هامشية النساء يف هذه احلركات اجلامهريية فقط، 
بل تكشف عن طبيعة هذه احلركات الشمولية نفسها، وفق حتليل حنة أرندت احلركات التوتاليتارية، 
فليس الرجال وحدهم الذين حتولوا إىل »كائنات توتاليتارية«، بل مجاهري النساء املناضالت يف سبيل 

»الوحدة واحلرية واالشرتاكية« أو يف سبيل دكتاتورية الربوليتاريا أيًضا.

)21( طرابييش، املثقفون، ص )).

)22( راجع/ي: فرويد، ثالث مباحث، ص )).
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القطيعية والنخبوية. 2

»العني املصابة برهاب القطيع ترى القطعان يف كل مكان ويف كل ساعة، وحيث ال وجود للقطيع 
خترتعه، تتومهه. حتى األشياء، حتى األصوات تأخذ إيقاع الرتابة والتكرار، وتتحول إىل قطيع ]...
املعامل تتداخل، تضيع، السامت  ساخ.  إمِّ أيًضا حالة  [ والقطيعية ليست حالة حتّول فحسب، بل هي 
ينقلب طفاًل،  الشيخ  كبرًيا،  يصري  الصغري  يتالقيان،  ونقيضه  اليشء  تزور،  احلقائق  تتالشى،  املميزة 
الالذات/  حالة  هي  »اجلامهريية«  أو  القطيعية  حقيقة«)23(.  الال  حالة  هي  القطيعية  واحدة:  وبكلمة 
الالذوات أو حالة »هوية بال ذات«، بتعبري فتحي املسكيني، و »نحن« بال أفراد، أي بال قوام وسديم 

برشي غري منسوج.

شكلت احلالة القطيعية هاجًسا عند طرابييش، فأوالها أمهية خاصة، وراح يتحرى عنها يف ما حلله 
من كتابات أدبية أو فكرية لدى اآلخرين، سواء يف نص يوسف إدريس أو نوال السعداوي وغريمها، 
فهو يتتبعها بعني التقيّص والبحث؛ مؤكًدا أن احلالة املجتمعية العربية ما زالت هي احلالة القطيعية، فـ 
»القطيع يكون حيث يكون التشابه، وحيث يكون التشابه يكون املوت ويكون الالوجود«)24(. تلكم 
هي حالة املجتمعات العربية، جمتمعات ما دون املجتمع املدين وما قبل الدولة )جمتمعات املّلة والنحلة 
والعشرية( والسياسة العربية هي سياسية رعوية تنظمها العالقات األبوية يف احلزب، ويف السلطة عىل 
السواء. لعل احليف األكرب يقع عىل الطرف األضعف يف املجتمع )املرأة(، فسديمية القطيع كام يؤكد 
وهي  االجتامعي«)25(،  السلم  يف  نزلنا  كلام  تأكًدا  إالّ  تزداد  »ال  إدريس:  يوسف  لسان  عىل  طرابييش 

املنزلة التي تشغلها املرأة بامتياز. 

فردية، جتعل من حالة  والالغية كل  تفرد  والنابذة كل  اختالف  النافية كل  القطيعية،  احلالة  هذه 
التفرد يف املجتمعات العربية حالة امتياز فحسب، فـ »التفرد يف العامل الثالث امتياز، والذاتية وقف عىل 
النخبة، وحيث األنوية أنانية«)26(. يف هذه احلالة يكون التفرد رد فعل سلبًيا عىل احلالة اجلامعية )مترًدا( 
وليس فعاًل إجيابًيا حًرا. القطيعية إلغاء احلرية وغياب الذاتية ونزع الصفات، حتى األسامء تصبح قيًدا 
العنف، والعنف جتاه  التمّيز متايًزا مولًدا  أن تكون رمًزا لالختالف. هنا، يصبح  بداًل من  الفرد  عىل 
النابع من رفض الذات املتجيل  اآلخر والذات تتجىل مالحمه يف نظرة االستعالء عىل اآلخر ورفضه 

))2( طرابييش، األعامل، ج 2، ص 18.

))2( طرابييش، األعامل، ج 2، ص 16.

))2( طرابييش، األعامل، ج 2، ص -18 19.

)26( طرابييش، األعامل، ج2، ص 2).
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برفض االسم: »االسم كينونًة أو ماهية حمددة ومفروضة من اخلارج«)27(، أو قيد قطيعي هلا، فرفض 
االسم ليس رفًضا للقطيعية، بل سري باجتاة قطيعّي معاكس، أي )رد فعل عصايب(، ناتج عن التحديد 

السلبي »للذات التي ال تريد أن تكون«)28(. 

التمرد حرية سلبية وشذوًذا،  »التمرد« وعّد  نقد ظاهرة  النفيس يف  يتجىل قصور حتليل طرابييش 
مع أنه يعتمل يف كل أرسة ويكون سبًبا إضافًيا لقمع مبارش ومضاعف، وهو وذاته رد فعل إجيايب عىل 
القمع، عىل الرغم من أن التمرد هو رصخة احلرية يف بيئات اخلوف. التمرد شذوذ، ولكن عن أي مبدأ 
التي تقدمت، مل تتعرف احلرية عىل ذاهتا بادئ األمر، إال بصفتها مترًدا.  وأي قاعدة؟ يف املجتمعات 
هناك فرق بني ظاهرة التمرد وظاهرة »النخبوية«، التي هي عزلة عن املجتمع وعن النخبة أيًضا، وقد 

خلط طرابييش هذه بتلك، بحجة »النخبوية مقابل القطيعية«:

»الذات التي مل تكن تعرف بدقة ما ]...[ نفسها احلقيقية بفعل احلرية اإلجيايب، تعرف عن يقني أهنا 
التمرد الذي ال يعدو كونه شذوًذا،  التمرد،  ال تريد، أو ترفض ما هي عليه بفعل احلرية السلبي أو 
والشذوذ هو وهم التفرد، فالتمرد ليس هو الطريق إىل احلرية، إنام يؤدي إىل النخبوية [حالًة] َمرضية 
يف أحسن الفروض، وهو حالة من حاالت االنعزال الومهي عن حالة القطيع، فتصبح هوية انعزالية 
ومهية ال وجود لكينونتها«. هناك فرق بني الفرد ووهم التفرد، وهو يشبه الفرق بني النخبة والنخبوية.

مفردة  هوية  وهم  »إن  والشقاق:  بالضعف  ووصفها  االنعزالية،  النخبوية  صن  أمارتيا  ناقش 
الذي  العامل  التي تسم  املتعددة واملتنوعة  التصنيفات  للشقاق من عامل متسع من  إثارة  أكثر  وانعزالية 
نعيش فيه بالفعل. والضعف الذي يكمن يف صورة منفردة ال اختيار فيها هو اإلفقار اهلائل لقوة وقدرة 
تفكرينا االجتامعي والسيايس. إن وهم املصري املقدور ينتزع منا ثمنًا باهًظا«)29(، فتغدو االنعزالية يف 
هذه احلالة حالة انفصالية مؤملة عن الذات وعن املجتمع. »إن التفرد انفصال، وجتربة االنفصال هي 
انفصال. وما دام األمل قرين كل  بداية حياته  بالبكاء؛ ألن  الوليد يستقبل احلياة  دوًما كارثية ومؤملة. 

انفصال فسيظل حيّلق أبًدا يف األجواء نداء العودة من جديد إىل الرحم وااللتحام بجسد األم«)30(.

عند  نجدها  كام  السياسية،  االجتامعية  باملقاربات  القطيعية  للحالة  النفسية  املقاربات  مقارنة  لعل 

)27( طرابييش، األعامل، ج 2، ص 2).

)28( راجع/ي: طرابييش، األعامل، ج 2، ص 22.

)29( راجع/ي: أمارتيا صن، الهوية والعنف: وهم املصري الحتمي، سحر توفيق )مرتجمة(، سلسلة عامل املعرفة، العدد 2)) )الكويت: املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، حزيران/ يونيو 2008(.

)0)( طرابييش، األعامل، ج 2، ص 26.
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حنة أرندت يف حتليلها أسس التوتاليتارية، يبني قصور األوىل وقّلة جدواها قياًسا بالثانية. النخبوية 
املتعالية املعزولة عن املجتمع أو القابعة يف األبراج العاجية، كام يقال، ظاهرة متممة للقطيعية حيثام 
تكون. لذلك، رأت حنة أرندت أن رعاع الريف وحثالة املدن واملثقفني )مثقفي السلطة( هم أول من 
يسارعون إىل تأييد احلركة التوتاليتارية)31(. هكذا، كانت احلال يف ظل النازية والستالينية والبعثية وما 

شاكلها.

ثالًثا: جدل العبودية واحلرية )جدل التبعية واالستقالل( 

احلديث عن احلرية هو حديث يشوبه االرتباك؛ ألنه مرتبط بحقيقة املجتمعات ومدى تقبلها حرية 
أفرادها، ومعنى احلرية ما زال غامض املالمح يف املجتمعات العربية، ولكن احلديث عن العبودية أمٌر 
يسهل عىل كل باحث/ ة؛ ألنه/ ها يشعر/ تشعر بذاك الوجع، ويراه/ تراه يف غريه/ ها، وعىل وجه 

اخلصوص حني يريد/ تريد االنعتاق من الوضع االجتامعي املرتدي.

العبودية  حجازي  مصطفى  وأحال  املستغل،  ومستغلة  العبد  عبدة  بأهنا  املرأة  طرابييش  وصف 
عىل التخلف االجتامعي يف العامل العريب، وقصور معرفة اإلنسان العريب ذاته يف خصوصيته التارخيية 
طاقاته  وهدر  اإلنسان  قهر  إىل  التخلف  هذا  أدى  فقد  ثم،  من  والسياسية.  والثقافية  واالجتامعية 
الرضوخ  العصبيات  إذ »تفرض  دينية واجتامعية عىل حد سواء،  الفكرية، وسط حمرمات ومسلامت 
والتبعية واالنقياد الطفيل لقاء احلامية واملغانم. إهنا عدوة االستقالل الذايت والتجرؤ عىل الفكر وبناء 
كيان فريد وأصيل«)32(. أما ستيوارت مل، فقد عزا عبودية النساء واسرتقاقهن إىل التقاليد واألعراف 

االجتامعية التي عفا عليها الزمن، وأصبحت فيام بعد قوانني سارية عىل األفراد)33(. 

وسطوة  االجتامعي«  »التخلف  يتعدى  تارخيي  رشط  هو  العبودي،  الرشط  أو  العبودية،  حال 
جذري  حّل  هناك  ليس  الحًقا.  سيأيت  كام  بالتملك،  طرابييش  ربطه  وقد  البالية،  والتقاليد  العادات 
بتغيري  يتعلق  وهو  وتراكمي  ومتدرج  بطيء  وهذا  التارخيي،  احلل  سوى  واخلفية،  السافرة  للعبودية 
قواعد السلطة يف كل جمتمع عىل حدة وبتثاقف املجتمعات؛ ألن الثورات، التي غريت أشكال السلطة 
السياسية »العليا«، مل تغري آليات إنتاجها يف املجتمعات ومل تعبأ هبا، فظل »التقدم« الذي حتققه هًشا 

وقاباًل لالنعكاس.

)1)( حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، أنطوان أبو زيد )مرتجاًم(، ط 2 )بريوت: دار الساقي، 2016(، ص 79.

)2)( راجع/ي: مصطفى حجازي، اإلنسان املهدور )الدار البيضاء وبريوت: املركز الثقايف العريب، )200(، ص26.

)))( راجع/ي: ستيوارت مل، استعباد النساء، إمام عبد الفتاح إمام )مرتجاًم( )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1998(، ص )1. 
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الظلم  ازداد  وقد  التاريخ،  قدم  كلها  قديمة  أمور  هي  اإلنسان  واستغالل  واالستعباد  الظلم 
واالستعباد منذ أن أصبح اإلنسان عبًدا ملنتجات فكره وعمله، فبات الظلم الواقع عىل املرأة مضاعًفا، 
وهي التي يرجع تاريخ اضطهادها إىل ظهور امللكية اخلاصة وما نتج عنها من تفاوت وتقسيم للعمل، 
عىل أساس جنيس بني الرجال والنساء، وهو ما شيَّأ املرأة وجعلها ملكية خاصة للرجل، فنجم املجتمع 
الذكوري عن هذا التفاوت والتقسيم اجلنيس، وما يزال قائاًم حتى اليوم. لكن األهم يف جدل احلرية 
أكثر عبودية من عبيدهم وعبداهتن؛ ألن أساسيات حياهتم ورفاهيتهم متوقفة  السادة  أن  والعبودية 
لذاهتا  ملًكا  وليست  نفسها  سيدة  ليست  ولكنها  موضوعًيا،  سيدها  سيدة  والعبدة  وعليهن،  عليهم 
وليست ذاهتا ملًكا هلا. إضافة إىل أن حرية الرجل تظل هشة وناقصة من دون حرية املرأة، ورجولته 

تظل هشة وناقصة من دون أنوثة املرأة.

يبعث  فيه  يشء  فكل  اخلوف،  عامل  هو  بالغرب«،  »املرض  بـ  قياًسا  بذكوريته،  املريض  املجتمع 
اخلوف وبخاصة السياسة، حيث »السياسة عامل الرجال. السياسة ختيف النساء، واألمهات منهن عىل 
وجه اخلصوص، وعىل األخص يف عاملٍ ما تزال السياسة جتّسد فيه فّن املخاطرة، أي فنًا رجلًيا« )34(. 
عوامل  من  عامالن  فيها،  النسوي  الرشط  تدهور  مقابل  يف  الذكورية،  املجتمعات  يف  الرجولة  أزمة 

االنحطاط الطويل وعقبتان حتوالن دون هنوض هذه املجتمعات وتقدمها. 

النزعة الذكورية. 3

وضع طرابييش يده عىل أزمة الرجولة، يف املجتمعات الرشقية، املكبوتة جنسًيا واملتخلفة اجتامعًيا 
واملهزومة سياسًيا واملؤدجلة فكرًيا وثقافًيا، إذ يستفحل الرجل الرشقي يف حلظة اهلزيمة، ليقنع نفسه 
تقترص  ال  هشة.  وفحولة  مبتورة  رجولة  وهي  منترصة،  بذكورة  إال  يعرتف  ال  جمتمع  يف  منترص  أنه 
نظرة الرجل يف املجتمعات الذكورية )األبوية( عىل عالقته باملرأة، عىل أهنا اآلخر املختلف وأدنى منه 

بدرجات وأهنا املستضَعفة واخلاضعة هليمنته، بل انعكست هذه النظرة عىل عالقته بالعامل. 

يسمى  ما  إطار  يف  سواء  أنثى،  والغرب  ذكر  الرشق  مقلوبة:  استرشاقية  نظرة  الغرب  إىل  النظرة 
»الرصاع بني الرشق والغرب« أو من خالل الشعور بالقهر االستعامري. هذا ما يذهب إليه طرابييش، 
فليس رصاًعا ما حيدث يف عالقة الرشق بالغرب، إنام هو عنّة ثقافية وخصاء فكرّي يعاين منه الرجل 
الرشقي، فيستعيض عنه بفحولته القضيبية، فتتحول املثاقفة إىل عالقة جنسية بني الذكر واألنثى، ومن 
ثم تتحول إىل جنسنة العالقة بني اإلنسان والعامل، حتى لو اضطر الرجل الرشقي إىل الكذب عىل نفسه 
وعىل العامل، ليصّور الرشق ساحًرا ساموًيا طاهًرا. يرجع السبب يف ذلك إىل التمسك بامضوية متزمتة 

)))( راجع/ي: طرابييش، األعامل، ج 2، ص 1).
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ممتلئة بسياسة التجهيل والتدجني، وعاجزة عن السري إىل األمام والشعور بالقهر االستعامري الذي ما 
زال يالزمنا حتى وقتنا احلايل)35(. 

العنف  تأكيد جدل  فانون، يف كتابه )جلد أسود وأقنعة بيض(، إىل  فرانز  يف االجتاه نفسه، ذهب 
اجلنيس املتبادل بني املستعِمر واملستعَمر، فـ »الرجل األبيض، باغتصابه املرأة السوداء، يشِعر الزنجي 
ينتقم من  البيضاء،  املرأة  أو غصبية مع  بإقامته عالقات جنسية طوعية  والزنجي،  بأنه رجل خميص، 

املستعمر ويثبت أنه رجل مثله«)36(.

الرجولة،  لصالح  واألنوثة  الرجولة  بني  العالقة  يكّرس  النفيس  التحليل  أن  إىل  طرابييش  يصل   
فالعالقة اجلنسية بينهام عالقة ذكورية بامتياز، كام أن مفردات اللغة يف املجتمعات الذكورية مشحونة 
بالقوة والسيطرة، وعىل وجه اخلصوص تلك التي تدل عىل العالقة اجلنسية بني الذكر واألنثى، وقد 
عززت ذلك الرشيعة اإلسالمية يف عقد الزواج )النكاح(، وهو يعني لغوًيا الرفس بالقدم )زوّجتك 
ما  يف  ُيقال،  وهلذا  املرأة،  يأيت  من  هو  »الرجل  فـ  األنثى،  ودونية  الذكر  شأن  علّو  عىل  ويدل  نفيس( 
ُيقال، وطئها، سمها، دعسها، رعزها.. إلخ«)37( . كام أن إطالق مفردات )البكر والعذراء والفتح( 
عىل االستكشافات اجلديدة واالستيالء عليها، وتدل بصورة واضحة ورصحية عىل ذكٍر فاتح مهيمن 
ومسيطر، وأنثى عذراء مستسلمة وخاضعة. كام أن املوروث التارخيي قّزم املفاهيم ووأدها حتت فحولة 
ذكًرا«  »الرشق  أصبح  حتى  التاريخ،  ومتاهة  األدب  بني  يتأرجح  الرشقي  الذكر  ظل  فقد  الذكورة، 
والرشق  الغرب  يغدو  ثم  بكاملها«)38(،  أمة  تركب  فأنت  شقراء،  فتاة  ركبت  »إذا  أنثى:  و«الغرب« 

عاملني لن يلتقيا ثقافًيا، »الغرب غرب والرشق رشق«.

اهليمنة الناعمة أو العنف الرمزي. 4

الكالم  أن هذا  إىل  ذهبنا جداًل  وإذا  فيه،  املظلم  اجلانب  إاّل عن  التاريخ،  يتكّشف  مل  اآلن  »حتى 
باطل، فلامذا ال نرى حتى اآلن إاّل مستنقعات العنف التي تتفشى عىل جسد العامل؟. هذا العنف الذي 
يستنفد العامل مرّده يف النهاية إىل اخلوف. لقد ُأنتج هنا، ربام يف هذا، اخلوف من احلرية. ال يتعني اإلنسان 
بحسب الكثري من فالسفة التاريخ والسياسة إاّل يف احلرية، بالتايل أي تعنّي له خارجها ينزع عنه إنسانيته 
التي اكتسبها بوعيه هلا. مم ختاف البرشية؟ ختاف أن تفقد تصوراهتا عن امللكية؟ حسنًا، هذا النزوع 

)))( راجع/ي: طرابييش، رشق وغرب، ص 11.

)6)( راجع/ي: طرابييش، رشق وغرب، ص 9.

)7)( جورج طرابييش، رشق وغرب، ص 8.

)8)( طرابييش، رشق وغرب، ص 10.
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التملكي العام مبنٌي عىل عدم ثقٍة باآلخر ناتج بالرضورة عن اخلوف منه، من آخر قد يستحوذ عىل ما 
لدّي، يف وجود مل يتعني إاّل يف التملك. »امللكية يف جمتمعنا االستاليب حلت حمل الكينونة، بل أصبحت 

هي الكينونة«)39(. 

جذور امللكية إًذا هي نبتة التاريخ، ولكن من صنع هذا التاريخ؟ قد يشري اسم التاريخ يف اإلنكليزية 
ن التاريخ الذي أسسته املجتمعات الذكورية، أي التصورات  )History( إىل احلقيقة، قصة الذكر مدوِّ
الذكورية للطبيعة، وللعالقة باآلخر واألخرى. إن إنسانيتنا مل تنضج بام فيه الكفاية، وربام مل نوفر هلا 
هذه الفرصة ما دام املجتمع البرشي تغذيه عقد اخلوف التي تتمظهر أعنف أشكاهلا يف احلرب وهي 
إنتاج العدم. يف ظل هذه اهليمنة الذكورية عىل احلياة، علينا أن نعيد التفكري جمدًدا، يف أن هذه اهليمنة 

املتعّمدة تقيص إمكانات واقعية لعامل تسود أفراده الوفرة واالمتالء.    

إن مفهوم »اهليمنة الذكورية« حييل يف احلقيقة عىل مفهومني اثنني: اهليمنة، بمعنى املراقبة لكل يشء 
الذكورة  إيديولوجية تتخطى حدود تعريف  التي حتيل عىل نزعة  واحلكم عىل كل يشء، والذكورية 
إنتاج العنف، إذ تنطوي الذكورية عىل  النزعة هي املسؤولة أواًل وأخرًيا عن  بمعناها الطبيعي. هذه 
السيطرة التي تفرتض إمكانية مراقبة كل يشء، وهبذا املعنى كان فوكو عىل حق، حني وصف انتقال 
نظام السيطرة من العقوبة إىل املراقبة. الذكورية، إذ تنطوي عىل املراقبة والعقاب وتؤكد سيطرهتا عىل 

التاريخ، هي ليست يف النهاية سوى منتج بطريركي، وهذا املنتج يتكون بالدرجة األوىل من العنف.

أينام ينبعث العنف، نشتم رائحة إقصاء ما، فام من سيطرة تقبل أن تكون جمتزأة وإن ادعت عكس 
ذلك. رحلة اإلقصاء تتبدى عرب هيمنة الذكورة عىل جمرى احلضارة، فاحلضارة أعلنت ميالدها مع 
نشوء املجتمع الزراعي. لقد كان لإلنتاج الزراعي دور حاسم يف نشوء احلضارة، فكل إنتاج ال يمكن 
أن يتعني إاّل ملكيًة ملنتج ما، وهذه امللكية هي التي عينت حدود الذكورة فيام بعد، إذ بات ال يمكن 
الفصل بينهام، وال يمكن ألي منهام أن يتعني إال بإقصاء اآلخر إىل خارج السور. »يف حالة املجتمع 
األبوي الذي يرتجم ترمجة فورية امللكية إىل قيمة، والذي يميز متييًزا ماهوًيا بني ما يل وما لك، بل الذي 
يقيم تراتًبا قيمًيا هرمًيا بني ما نملك أو ال نملك، يف هذا املجتمع يشعر الذكر ملجرد أنه ذكر بأنه أعىل 
منزلًة من األنثى، ألنه له بينام هي ليس هلا، وقد تشعر األنثى أيًضا بأهنا أدنى منزلًة من الذكر ألنه ليس 

هلا، وهو له«)40(. 

عىل الرغم من أن املرأة هي التي اكتشفت الزراعة، إال أن الزراعة هي التي جعلت من املرأة، فيام 

)9)( طرابييش، األعامل، ج)، ص)29.

)0)( طرابييش، األعامل، ج)، ص -)29 )29.
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بعد، النموذج النقي للتبعية، وجعلت منها أول موضوع للسلطة الذكورية، بحكم أول تقسيم للعمل 
وأول عملية إنتاج اجتامعي للهوية اجلنسية. فالعمل البرشي نشاط إنساين، خيتلف عن عميل الطبيعة 
اإلنسانية  اخلصائص  فيه  وتتكثف  بالقيم،  وحمكوًما  باملعرفة  مقرتًنا  وهادًفا؛  واعًيا  بكونه  واحليوان 
النوعية. أول تقسيم للعمل، يف تاريخ البرش، كان تقسياًم جنسًيا بني الرجال والنساء، ومتفصل عن 
امللكية اخلاصة لألرض ووسائل اإلنتاج، كام متفصل عن الدين، فاحتبست النساء يف املنازل و/ أو 
العمل  تقسيم  أن  يعني  إنتاجية وخدمية أخرى، مما  استخدمت قوة عمل يف احلقول، ثم يف جماالت 
الذكوري،  الوعي  الوعي، سوى  النساء من  الرجال حرمت  املقصورة عىل  وامللكية اخلاصة  والدين 
ومن اإلرادة، سوى اإلرادة الذكورية، ومن القيم، سوى القيم الذكورية، ومن الغاية، سوى الغايات 
التي ينشدها الذكور. »الالمساواة بني النساء والرجال تعود أساًسا إىل نظام األقوى وليس هلا أصل 

سواه«)41(.  

غدت املرأة تابعة للرجل وملكية خاصة من ممتلكاته؛ جمردًة من خصائصها اإلنسانية. من ثم، فإن 
استغالل املرأة يف العمل املنتج قديم، وما يزال مستمًرا بصور شتى، وإذ اعرتفت القوانني الوضعية 
احلديثة بحق العمل للنساء، فإن هذا االعرتاف كان وما يزال بالرشوط الذكورية، أي إن آثار تقسيم 
العمل اجلنيس وامللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج ال تزال باقية، يف الواقع والوعي االجتامعي، وإن كانت 
تتفاوت بني جمتمع وآخر. »مل يكن األخذ بنظام الالمساواة الذي جيعل املرأة خاضعة للرجل، نتيجة 
للتفكري أو الرتوي أو نتيجة ألي افكار اجتامعية أو عاّم هو صالح للمجتمع أو خلري البرشية، بل انبثق 
ببساطة من واقعة أنه منذ اخليوط األوىل لفجر املجتمع البرشي، وكل امرأة جتد نفسها يف حالة عبودية 

لرجل ما، تبًعا للقيمة التي يضفيها عليها الرجال مصحوبة بضعف قوهتا البدنية«)42(.  

يشري ستيوارت مل إىل أحد أهم مفهومات التاريخ: مفهوم القوة التي مل تنفصل يوًما عن مفهوم 
أي  غلبًة،  إاّل  تتعني  مل  القوة  فهذه  املرأة،  قمع  تأسيسه  بداية  هي  للذكر  اجلسدية  القدرة  إن  الغلبة. 
قهًرا لآلخر األضعف، وما دام هذا األضعف أضعف، فلامذا تتم غلبته؟ هنا تكمن العتبات القصية 
للوعي، فقد بني مفهوم القوة عىل إحساس عميق باخلوف الذي ال يستطيع تأكيد الوجود إاّل بنفي 
يلتقي طرابييش مع  دائاًم يف فضاء عالقة يصوغها اخلوف والتهديد. هنا،  امللكية مهددة  اآلخر؛ ألن 
بيري بورديو، يف قوله: »إن العامل االجتامعي يبني اجلسد واقًعا جمنًسا ومؤمتنًا عىل مبادئ رؤية جمنّسة، 
وينطبق هذا الربنامج االجتامعي املستدمج لإلدراك عىل كل األشياء يف العامل، ويف املقام األول عىل 
اجلسد نفسه يف حقيقته البيولوجية وهو الذي يبني االختالف بني اجلنسني البيولوجيني، وفق مبادئ 
رؤية أسطورية للعامل متجذرة يف العالقة االعتباطية هليمنة الرجال عىل النساء وهي ذاهتا متأصلة مع 

)1)( مل، استعباد النساء، ص 9).

)2)( مل، استعباد النساء، ص 8).
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تقسيم العمل«)43(. إن بورديو وطرابييش تستند رؤيتهام إىل القاع املعريف الذي شّكل املجتمع البرشي، 
وهناك ما زالت تثوي البنى العميقة لالستبداد الذي حيّول القوة إىل غلبة.

املساواة التي يطرحها طرابييش بني الرجل واملرأة تنطلق من اجلذور الطبيعية للمساواة بني املذكر 
واملؤنث، إذ إن إقصاء إمكان املؤنث هو إقصاء إمكان احلياة واملجتمع. الذكورة، بام هي إحالة عىل 
إيديولوجية جنسية أو جمنسنة، متارس تعمياًم فارًغا ملنظومة الغلبة، وهذه املنظومة ترتكز أسسها إىل 
هتميش املؤنث وإفراغه من احلياة. هبذا، لن حتصد املجتمعات البرشية يف النهاية سوى عقمها املتمثل 
يف صناعة وحيدة هي صناعة العنف، وهذه الصناعة التي تستتبع نمًطا اجتامعًيا متكاماًل حترسه اهليمنة 

الذكورية وتعيد إنتاجه.

عىل هذا النحو، يناقش بورديو، يف كتابه )اهليمنة الذكورية(، مسألة الدوام والتغري يف النظام اجلنيس 
االقتصادية  البنى  عن  واستقالهلا  اجلنسية  األنظمة  ثبات  ويفرتض  الذكورية،  اهليمنة  عىل  املؤسس 
الرمزي بني ما هو مؤنث وما  التمييز  الذكورية يف  اهليمنة  إذ تتجىل  وعملية اإلنتاج وإعادة اإلنتاج، 
هو مذكر، بني ما هو ذكوري وما هو أنثوي. يرى بورديو أن االختالف بني الذكور واإلناث، أي بني 
تربير  يظهر وكأنه  أن  يمكن  الترشحيي،  الذكورية، وال سيام االختالف  األنثوية واألجساد  األجساد 
يتساءل  للعمل.  اجلنيس  التقسيم  وخاصة  والذكور،  اإلناث  بني  اجتامعًيا  املبني  لالختالف  طبيعي 
بورديو عن اآلليات التارخيية املسؤولة عن الالتارخيية والتأبيد النسبي لبنى التقسيم اجلنيس ومبادئ 
الرؤية املطابقة هلام، إذ اهليمنة الذكورية ما تزال قائمة، من خالل العنف الرمزي الناعم والالحمسوس 
حتديًدا  أكثر  أو  واملعرفة،  لالتصال  الرصفة  الرمزية  بالطرق  ويامرس  ضحاياه،  قبل  من  والالمرئي 

باجلهل واالعرتاف أو بالعاطفة حًدا أدنى)))(.

من الواضح أن بروديو ال يناقش العنف املادي الذي ما يزال يامرس يف خمتلف املجتمعات، بنسب 
دليل عىل وجوده.  املتقدمة؛ ألن جمرد جتريمه  املجتمعات  ًما يف  بالطبع، وإن صار جمرَّ وصور خمتلفة 
من ثم، فإن بورديو يكشف عن ظاهرة برشية عابرة للتاريخ وال خيلو منها أي جمتمع، وهي »العنف 
تسم  التي  الفظة  املادية  السيطرة  من  بداًل  الغراميش،  »اهليمنة«  مفهوم  أختار  فربام  لذلك،  الرمزي«. 
ولكن  أيًضا،  املتقدمة  املجتمعات  منها  ختلو  وال  األرسي  العنف  م  جترِّ ال  التي  املتأخرة  املجتمعات 
جتريمها يف هذه املجتمعات يقيدها وحيّد منها، وقد ال نقع عليها رصحية إال يف هوامش هذه املجتمعات 
الطبقي،  واالنقسام  االجتامعي  التفاوت  زاوية  من  املسألة  إىل  نظرنا  إذا  الرمزي.  بالعنف  مشفوعة 

فيمكن القول إن العنف الرمزي سمة الفئات العليا والوسطى، حيث تتناسب الكفاية واملعرفة.

)))( بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 29. 

)))( بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 8.
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لذلك، يعد العنف الرمزي يف املجتمعات املتأخرة ال يشء، قياًسا بالسيطرة املادية الفظة والعنف 
املادي. إن رجاًل ال يعبأ بحديث امرأة ويتعاىل عىل مناقشتها مثاًل، أو ال يأخذها عىل حممل اجلد ويتحول 
إىل إطرائها، إن مل يتحول عنها، يعد سيًدا مهذًبا وقدوة حسنة، يف جمتمع مثل جمتمعنا، فهو مل يمنعها من 

الكالم عىل األقل أو تصنَّع اإلصغاء إليها ومل يقاطعها.

 جدلية األنوثة والذكورة	. 

اخلصائص  من  مجلة  منهام  وكل  احلية،  الطبيعة  أشكال  من  بيولوجيان  والذكورة شكالن  األنوثة 
موجودة يف كل ذكر وكل أنثى، من الكائنات احلية، ولكن املجتمعات التي أنشأها البرش بأنفسهم، 
بخالف بقية الكائنات احلية، جعلت من األنثى امرأة ومن الذكر رجاًل، وامتد هذا التمييز إىل متييز 
آخر، من خالل الوعي اجلمعي واألفكار النمطية التي حددت الفروق بني الرجل واملرأة عىل أساس 
البيولوجية عند  التناسيل، مع أن وظيفته  بيولوجي حمض، وارتكزت مجيع تلك األفكار عىل اجلهاز 

الرجل واملرأة، كأي جهاز آخر يف جسم اإلنسان، بل هو مكمل إلنتاج الطاقة احليوية فيه.

التي أعلت من شأن )القضيب(  الفروق الشكلية بني األنثى والذكر تنحو باجتاه األفكار االجتامعية 
ووصفت املرأة بالنقص أو بالسلب أو بـ )الليس، ليس هلا قضيب(؛ علاًم أهنا معقوالت أولية للمفهوم 
أو  التشكيك  يستوجب  وال  وجوده،  عىل  برهان  أو  كاشف  إىل  حيتاج  ال  حضوري  ولعلم  البيولوجي، 
التصديق، إالّ أن العوامل االجتامعية التي جتّمعت يف املركزية الذكورية أو الثقافة )القضيبية(، كام طرحها 
جورج طرابييش، جعلت من العلم احلضوري حصولًيا امّتد بالنقص البيولوجي -عىل افرتاض وجوده- 
إىل نقص يف العقل والدين عند املرأة وحرماهنا من التمتع بالفضاء اإلنساين الذي يتمتع به الرجل، فنحن 

إًذا أمام أحكام وتصنيفات ذكورية و »مركزية قضيبية« تنبثق منها األحكام وتبنى عليها املواقف.

»يف كل رجل أنثى، لكن نفس الرجل كانت مرسًحا لرصاع شبه أبدي بني املبدأ املذكر واملبدأ املؤنث، 
دائمة  ذهنية  »صورة  الرجل  نفس  يف  البيولوجية  »األنثى«  بالعامل«)45(.  القبول  وبني  العامل  يف  الفعل  بني 
يرى  التي  الساكنة  البحرية  هي  إذ  طرابييش،  تعبري  بحسب  إغرائه«)46(،  جنّية  »نرسيسته،  فهي  احلضور، 
الرجل من خالهلا جرحه الفاغر وخصاءه الداخيل، ومن هنا يبدأ موت جسده الداخيل وينبت له جسد 

خارجي ينظر إىل العامل من خالله، عامل ميلء بالنساء. »الالرجل هو املؤنث أو باألحرى املخنث«)47(.

)))( راجع/ي: طرابييش، األعامل، ج 2، ص )6.

)6)( طرابييش: األعامل، ج 2، ص 9).

)7)( طرابييش: األعامل، ج 2، ص 9).
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بينها وبني  فيدور الرصاع  املستلبة،  أنوثتها  بديل من  البحث عن  املرأة  تبدأ  أيًضا  النقطة  من هذه 
بحسب  الرثة،  االجتامعية  األيديولوجية  يف  املرأة  من  منزلة  أعىل  الرجل  حيث  اجتامعًيا،  أنوثتها 
طرابييش، فتتجه نحو الرجولة إلثبات وجودها املستلب، وحتاول أن تنمي يف داخلها عنرص الذكورة 
املوجود بحالته الطبيعية، لتصبح ذكًرا معرتًفا به اجتامعًيا، وتثبت هويتها اجلنسية املضطربة يف حاٍل من 
األحوال، أي يف غياب العدالة املجتمعية التي تفيض إىل نسٍق أفقي للعالقة بني الرجل واملرأة، وتلغي 
املجتمع  هوية  لتكوين  والسلطة،  اهليمنة  أرسته  الذي  واألنوثة،  الذكورة  بني  املطلق  التناقض  وهم 
بأهنا  اجلنسية. تقول ميليسيا هاينز: »اضطراب اهلوية اجلنسية، أي إرصار األنثى عىل تعريف نفسها 
ذكر ورغبتها يف التحول إىل ذكر، أو العكس جيب أن تقوم دلياًل، ال عىل نسبية الفروق فقط، بل عىل 

وحدة األنوثة والذكورة أساًسا«)48(. 

يعلق بورديو بقوله: »ليس من قبيل الصدفة أن تتسلح فرجينيا وولف عندما ترغب أن ترتك ما تسميه 
بالسلطة التنويمية للهيمنة«؛ معلًقا بمامثلة إثنوغرافية تربط توليدًيا فصل النساء بطقوس »جمتمع متقادم 
Archaïque«، فتقول: »من املحّتم أن [نعد] املجتمع مثل مكان للتآمر يبتلع األخ الذي يملك الكثري 
قاسية،  وقبضة  مزجمر  صوت  ذا  متوحًشا  ذكًرا  مكانه  ويفرتض  اخلاصة،  احلياة  يف  احرتامه  مربرات  منّا 
والذي يرسم بالطبشور إشارات عىل األرض بطريقة صبيانية خلطوط الفصل الصوفية تلك التي تّثبت 
الذكر يف طقوسه  تلك األمكنة يستمر  بطريقة جامدة ومنفصلة واصطناعية. يف  البرشية  الكائنات  فيها 
الصوفية، وقد حتىل بالذهب واألرجوان ]...[ فيام نحن نساؤ«ه« يغلق علينا يف منزل العائلة، من دون أن 

يكون مسموًحا لنا املشاركة يف أّي من املجتمعات العديدة التي يتشكل منه جمتمعه«)49(. 

تلتقي نساء وولف مع »حريم« فاطمة املرنييس، التي مل يغب عن أدبياهتا إالّ يف صفحات قليلة، 
أنثوّي  اثنني: فضاء داخيّل  مفهوم احلريم: »احلريم مفهوم مكاين، هندسته املعامرية تتوزع يف قسمني 
مسترت وحمّرم عىل كل الرجال ما عدا السيد، وفضاء خارجّي مفتوح عىل كل الرجال ما عدا النساء«)50(. 
الرجال  الكثرة من  القلة عىل  املرأة وإخضاعها ملشيئته وتسلط  الرجل عىل  املسألة هو تسلط  لّب  إن 
إلنتاج  واالستبداد،  بالقهر  املستمرة  الديكتاتوية  للسلطات  بكاملها  خضعت  جمتمعات  يف  والنساء، 

إنسان )ذكًرا وأنثى( مقهور ومهدور، بحسب تعبري مصطفى حجازي.

)8)( ميليسيا هاينز، جنوسة الدماغ، ليىل املوسوي )مرتجاًم(، سلسلة عام املعرفة، العدد ))) )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يوليو 

2008(، ص8 وما بعدها )بترصف(.

)9)( راجع/ي: بورديو، الهيمنة الذكورية، ص -17 18.

)0)( راجع/ي: فاطمة املرنييس، هل أنتم محصنون ضد الحريم، نهلة بيضون )مرتجمة(، ط ) )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2008(، ص 9.  - الحريم 

لغوياً، عىل لسان العرب: ما ُحرِّم ومل مُيّس، والحريم: ما كان املُحرِمون يلقونه من الثياب فال يلبسونه. الحرم: ما ُحرِم مّسه فال يدىن منه. والحريم: فناء 

املسجد )ابن منظور، لسان العرب، ط2 )بريوت: دار الصادر، )200(، مادة »حرم«(.
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اإليروس،  الترشحيية:  باجلنوسة  متواشجني  ليسا  اإلنساين  للسلوك  جمردين  نمطني  يونع  وصف 
مبدأي  وعدمها  الذكوري،  املوضوعي  االهتامم  مبدأ  وهو  واللوغوس  األنثوي،  الرتابطية  مبدأ  وهو 
موا خطاه أو هنجوا هنجه، َعلم يساعدنا عىل  ابتكره يونع ومن ترسَّ السلوك. مفهوم األنثوية، الذي 
متييز »املبدأ األنثوي« من التصور السطحي لألنوثة، فاألنوثة »هي القوة النمطية األصلية للرتابطية، 
التي حتملها النساء، )أو تكون أظهر لدى النساء منها لدى الرجال(. القوة التي جتذب الناس وتربطهم 
مًعا. ففي معراج الناس نحو الكلية Wholeness يتكامل الرجال مع اجلانب األنثوي يف نفوسهم، 
وتتكامل النساء مع اجلانب الذكوري يف نفوسهن«)51(، بحسب يونع. هل يمكن افرتاض أن الذكورة 
ب، وأن هاتني العمليتني اللتني تقوم هبام املرأة، مثلام يقوم هبام الرجل، تدالن عىل  حتلِّل واألنوثة تركِّ

تكامل األنوثة والذكورة، أم إن األنوثة هي قوة الرتابط التي تعني نسق التنظيم الذايت للكائن؟

الضحية واجلالد يف دائرة واحدة. 6

تتكثف الدراما اإلنسانية يف قول أيب حيان الوحيدي: »اإلنسان أشكل عليه اإلنسان«. تبدأ املعرفة 
البرشية باإلدراك احليس لألشياء املحيطة باإلنسان من اخلارج، بشيئيتها املبارشة أو ماديتها الفظة، ثم 
ترتقي إىل اإلدراك العقيل، ثم إىل الفهم ومنه إىل العقل، بحسب هيغل. يرى كثريون أن اإلدراك احليس 
عتبة مشرتكة بني اإلنسان واحليوان، وأن هذا اإلدراك يتطور عند بعض أنواع القردة، ولكن معرفة 
التي فطر عليها، ومعرفة اإلنسان ناقصة، كام الحظ  الفطرة  الغريزة أو  احليوان تامة وال تعدو إطار 
باسكال، فهل عنف اإلنسان الواقع عىل اإلنسان، بالتنكيل والتعذيب والقتل والقتل اجلامعي، نوع 
من نكوص إىل احليوانية، أي إىل مرحلة اإلدراك احليس املبارش للعامل عىل أنه عامل »اقتل لكي تعيش«؟ 

ليس بوسع إنسان أن هيني طفاًل أو امرأة أو رجاًل، وليس بوسع إنسان أن يعذب إنساًنا آخر أو يقتله، إال 
بعد أن جيرده من خصائصه اإلنسانية مجيعها، ليغدو مستحًقا اإلهانة أو التعذيب أو القتل، كام الحظ ألبري 
ميمي. لكن الشخص الذي يفعل ذلك ال يدرك أنه يتجرد هو نفسه من خصائصه اإلنسانية، وينتكس إىل 
جمرد حيوان )عاقل( ولكنه ليس أخالقًيا؛ ألن العقل وحده ال يتجه بالرضورة نحو اخلري واحلق واجلامل، 
بحسب تعبري جاد الكريم اجلباعي)52(. تلكم هي جدلية الظلم والقهر، التي شغلت الكثريين من املفكرين 
أهنا رشوط »حيونة  بأقل من  تارخيية ال يمكن وصفها  والباحثني، يف أوضاع معينة ورشوط  والفالسفة 
اإلنسان« أو حتوينه، عىل نحو ما جرى يف سورية، عىل مدى أكثر من نصف قرن. يرى طرابييش أن األنظمة 

)1)( عن ليندا جني شفر، أنثوية العلم من منظور الفلسفة النسوية، مينى طريف الخويل )مرتجمة(، سلسلة عامل املعرفة، العدد 06) )الكويت: املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أغسطس )200(، ص 1.

)2)( جاد الكريم الجباعي، فخ املساواة، تأنيث الرجل، تذكري املرأة، يصدر قريباً عن مؤسسة مؤمنون بال حدود )اطلعت الباحثة عليه مخطوطاً، بإذن 

من الكاتب(.
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فـ »اجلالد حييي يف  املرأة واستعبادها،  دونية  التخلف االجتامعي، كّرست  إىل  املستبدة، إضافة  السياسية 
مسامع ضحيته لغة »النسوان« الباكية الذليلة. يذكرها دوًما بتأنيثها«.)53( 

ال يمكن ألحد أن يامرس عنًفا قد يبلغ درجة القتل واملجازر اجلامعية، إال إذا كان ينظر إىل اآلخرين 
)املختلفني( عىل أهنم أدوات سلطته ووسائل حتقيق غاياته، أي إهنم حيوانات أو أقل من ذلك. هكذا، 
ينظر القادة إىل »اجلامهري« واحلكام إىل الرعايا، فيتحول احلكام أنفسهم إىل حيوانات مفرتسة أو آالت 
فتاكة؛ ألن تشييئ اإلنسان أشد وطأة من حيونته، فاحلروب التي يعلنها القادة والزعامء ويشنوهنا، إنام 
يشنوهنا لتحقيق أهدافهم الشخصية ومصاحلهم اخلاصة. »هذه األهداف واملصالح تصل إىل األفراد 
بطريقة خاصة جتعلهم مؤهلني للقتل من أجلها يف امليدان، غري أن تأهيلهم هلذا القتل ال ينتهي عند 
استعدائهم ]...[ اخلصم لقتله أو إيقاع اهلزيمه به، بل يمتد إىل قتل اجلريح واألعزل واملستسلم ثم 
املدين املسامل، ما يمكن تلخيصة بالرغبة يف إبادة اآلخر إبادة هنائية«)54(. هكذا، كانت احلروب دوًما، 
وهذا ما نراه يف سورية اليوم أو يف العراق وغريها. فام الذي جيعل جنوًدا من الروس أو األمريكيني أو 
غريهم يقتلون أناًسا ال يعرفوهنم، وال تربطهم هبم أي رابطة إجيابية أو سلبية، سوى رابطة الوجود عىل 
كوكب واحد؟ ما حيصل اليوم هنا، ويف غري مكان، هو استالب حقيقي حلقوق اإلنسان، واستالب 

للفكر والروح واجلسد، ومن ثم استالب اإلنسانية برّمتها.

يف  الضاربة  بجذورها  املوروثة،  األيديولوجيا  هي  تلكم  األقل،  عىل  أو  فينا،  األنثى  هو  »اجلسد 
اجتامعًيا  املؤدجلة  املجتمعات  يف  املرأة  ضعف  عىل  الرمزية  الداللة  تلك  السنني«.  آالف  منذ  دمائنا 
التي  الروح  ليست  املجتمعات، فهي  تلك  الرجل  املختلف لدى  أهنا اآلخر  وثقافًيا وسياسًيا، وعىل 
كلل.  دون  من  بيولوجًيا،  يعمل  الذي  الفيزيائي  اجلسد  هي  إنام  واللذة،  باألمل  وتشعر  وتريد  ترغب 
بني  العالقة  التوحيدي)55(  حيان  أبو  وصف  هكذا  اجلسد«،  لطيف  والروح  الروح،  كثيف  »اجلسد 
الروح واجلسد املجتمعتني يف اإلنسان واملرتبطتني ببعضهام ارتباًطا وثيًقا ال فصل بينهام، أي إن الروح 
الوجود،  فإذا كان اجلسد تعيني لإلنسان من حيث  باألمل واللذة،  الطاقة احليوية للجسد، تشعر  هي 

فالروح هي احلقيقة الثابتة أو الوجه اآلخر هلذا التعيني. 

وإلغاء  الضحية  كرامة  هدر  إىل  وصواًل  والّذات؛  الروح  تعذيب  بالرضورة  هو  اجلسد  تعذيب 
وجودها معنوًيا، عىل الرغم من إرصار اجلالد عىل إبقاء ضحيته عىل قيد احلياة، فالروح إًذا هي الوجود 
الروح، وهو  اإلنساين هو  للكيان  الذايت  املعيار  أن  املعنوي لإلنسان، وقد الحظ مصطفى حجازي 

)))( طرابييش، األعامل، ج2، ص 7).

)))( ممدوح عدوان، حيونة اإلنسان، ط 2 )دمشق: دار ممدوح عدوان للنرش والتوزيع، بال تاريخ(، ص )2 )بترصف(.

)))( التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، ج2، ص 28.
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موطن األنا الذاتية التي تسمو إىل مستوى العقل. »اآلالم املربحة، التي تطّلع الروح، تلغي التاريخ 
الذايت كلًيا، وترد الشخص إىل ما قبل اهلوية والكيان. وإذا كانت آثار التعذيب رغم عنفه تزول برسعة، 
إالّ أن األثر الروحي يبقى، وجيعلك تشعر أن ذاتك تغادر حني تكون الروح عىل وشك املغادرة«)56(.  
فلعلنا نتساءل ما الدافع الرئيس وراء هذا النكوص اإلنساين أو االهنيار األخالقي؟ ما الذي جيعل من 

اجلالد جالًدا يقتل أو يعذب بدم بارد، أو حتى يتفاخر بام يفعل؟

املستبدة  السلطة  هو  األول،  وجوده  شكل  إىل  اإلنسان  ارتداد  يف  واألهم  األول،  العامل 
باإلنسان، فاإلنسان املسلوب اإلرادة واملجرد من حريته هو حيوان بالرضورة. تبدأ السلطة منذ 
والدة اإلنسان: السلطة األرسية، ثم السلطة التعليمية، والسلطة الوظيفية والسلطة السياسية، 
وقد عرّب فرويد عن ذلك، يف التحليل النفيس بأن »الرغبة تولد مكبوتة«، فاإلنسان املتلفع بعباءة 
السلطة تصبح السلطة عنده هي التابو احلديث الذي ال تعىص أوامره، فإذا كانت الروح هي رأس 
اجلسد، كام تقول األيديولوجيا املوروثة بأن الرجل هو رأس املرأة، فإن اجلسد ال يضعف إالّ إذا 
سبقته إىل ذلك الروح. إن كل العالقة بني اجلالد والضحية تتلخص يف سؤال واحد، وهو »ملن 
الرأس؟ ملن األولوية؟ أللروح أم للجسد؟ أللرجل أم للمرأة الساكنة يف حلم كل رجل؟«)57(. 
هذا هو التوصيف املدهش لنظرة املجتمع الذكوري للمرأة، الذي تفنن فيه طرابييش عىل غرار 
جدلية اجلالد والضحية، وعىل غرار السلطة التي تزدري الرغبات وتكبتها. الروح هي صانعة 
الرغبات للجسد، و)املرأة( ليست إاّل جسًدا يلبي رغبات الروح )الرجل(، وهتميش املرأة هو 
مظلم،  مصري  إىل  تقودها  ذكورية  لسلطة  اخلاضعة  املجتمعات  حالة  تردي  يف  الرئيس  السبب 
ما دام الرشط النسوي متدهوًرا إىل هذا احلد؟. يف هذه املقولة، يضع طرابييش اللبنة األوىل يف 

تقويض املركزية الذكورية واأليديولوجيا الذكورية. 

ومجاعية،  موضوعية  أهنا  عىل  نفسه،  عن  اخلاصة  رؤيته  فرض  يف  السلطة  حتديًدا  املهيمن  لدى 
املوضعة،  يتنازلون عن سلطتهم اجلنسية يف  أو اإليامن،  الذين، كام يف احلب  للحصول من اآلخرين 
القطع  »إن  كام هو موجود)58(.  البقاء  يف  بالكامل  مربًرا  هلا،  خارج  ال  مطلقة  ذات  يف  بذلك،  ويقيم 
األبوي باألمر، بعده انخراًطا غري مرشوط يف نظام األشياء، يتعارض مع التفهم األمومي الذي يرد 
انخراًطا  يمنح  اعتقاد  عىل  قائامن  وكالمها  األبوي،  احلكم  عىل  االحتامل،  وتأكيد  الرضورة  بعرضية 
الواقع«)59(.  ملبدأ  التنازل املرشوط  بداهة، ولكنه مضاعف بضعفي  انخراط  واللذه  الرغبة  قانون  يف 

)6)( حجازي، اإلنسان املهدور، ص ))1

)7)( طرابييش، األعامل، ج 2، ص 9).

)8)( بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 107، الهامش 19.

)9)( بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 110.
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إن التنشئة االجتامعية التفريقية هتيئ الرجال حلب ألعاب السلطة، وهتيئ النساء حلب الرجال الذين 
يلعبوهنا، فالكاريزما الذكورية هي يف جزء منها سحر السلطة، واإلغراء الذي يامرسه متلك السلطة 

بذاته عىل أجساد ضبطت دوافعها ورغباهتا، وفق تنشئتها االجتامعية سياسًيا)60(.

يف  والقهر  الغلبة  مبدأ  أو  القوة  ملبدأ  املبارشة،  وغري  املبارشة  اآلثار،  من  التيقن  الصعب  من 
العالقات االجتامعية، بوجه عام، ويف العالقات بني الرجال والنساء، بوجه خاص، يف جمتمع لديه 
خربة تارخيية يف التسرت عىل عيوبه ومثالبه، وإعادة إنتاجها بال كلل. من الصعب كذلك تبني مجيع 
أشكال العنف يف املنازل واملدارس واملعامل واملؤسسات العامة واخلاصة. الناس معظمهم يقولون 
بعفوية خالصة: »تعب البال« أصعب من تعب البدن، فالثاين يزول باالغتسال والراحة، لكن ما 
الذي يمكن أن يزيل األول؟ هذه العفوية ال تدرك أن تعب البال هو تعب البدن ذاته، ولكنه أعمق 
غوًرا وأشد مضاضة وأكثر دواًما من التعب الناجم عن عمل شاق، بل لعل العمل الشاق هيدهده 

قلياًل أو كثرًيا، فيسكته إىل حني.

الدقة والضبط. الشقاء الذي  األصعب من ذلك كله تبني مدى الشقاء اجلنيس، عىل وجه 
لندرة  السلطة،  الظاهرة واخلفية وعنف  القوة،  الظواهر، يف ضوء عالقات  قد يفرس كثرًيا من 
والباحثون  الكتاب  ينطلق  فقّلام  ومواربتها،  امليدانية  والبحوث  واالستطالعات  الدراسات 
عندنا من أولوية أسئلة احلياة وأشكاهلا الظاهرة عىل املبادئ النظرية واملعايري األخالقية، وقلام 
يراجعون املبادئ واملعايري يف الواقع املعيش والتجارب احلية والوقائع العارية ومنطق احلياة. قلام 
يتساءلون عن جذور »العنف االجتامعي« الصادر عن أرواح مكبوتة وحمرومة أو عن حرمان 
أحجية«،  إىل  واملستقبل  جحيم  إىل  احلياة  »حيول  وقاسًيا،  عنيًفا  يطلقه  أن  قبل  الكبت،  يراكم 

بتعبري فيصل دراج)61(. 

»العنف هو العنف، مادًيا كان أم رمزًيا، متتد جذوره إىل نرجسية فردية ومجاعية، أو مركزية 
إثنية أو مذهبية، هي مركزية ذكورية تولد أشكااًل شتى من العنرصية. ال فرق هنا بني عنرصية 
هي  فالعنرصية  الناس،  بني  دول  ومها  واملغلوبية،  الغلبة  يف  سوى  مغلوبة،  وأخرى  غالبة 
العنرصية أيًضا، والوعي الذي تولده ال يرتد إىل »جوهر إنساين« عريب أو إسالمي مثاًل، بل إىل 
رشوط حياة جافية بال روح، وآهلة متقلبة املزاج يف اختيار شعوهبا، فال يتأتى عنف إال من فائض 
القوة الذي يتعدى حدود التكافؤ، ومن رشوط إمكانه املادية واملعنوية يف املجتمع املعني. إذا 
كانت السلطة املادية ترتكز يف األمر والنهي والسيطرة واإلخضاع والتصنيف والتوزيع واملراقبة 

)60( بورديو، الهيمنة الذكورية، ص 122.

)61( من مقدمة فيصل دراج لكتاب: بورديو، بؤس العامل، ج1 )الرغبة يف اإلصالح(، محمد صبح )مرتجاًم( )دمشق: دار كنعان، 2010(، ص ) 6-.
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ناعمة ورهيفة  املعنوية  السلطة  فإن  والفناء،  املوت  يدرأ عنها  أن  ما من شأنه  والعقاب، وكل 
ترسي يف اجلسد املذكر واملؤنث، من دون أن يشعر هبا«)62(. 

لكل من السلطتني أشكال متفاوتة، يف القوة واللني والوضوح واإلهبام، تنبثق من واقع الالتكافؤ 
البال«  »تعب  و  الشقاء  ومن  والسياسية،  والثقافية  االجتامعية  الرشوط  يف  والالعدالة  والالمساواة 
خاصة. لكن، للسلطة الرمزية فعل منّوم يشبه فعل السحر أو التنويم املغنطييس، فهي بعنفها الرمزي 
املوت،  بإدراك  البادئة  األولية  أوتاَرها  وتالمس  الذات،  أعامق  يف  تتغلغل  م  واملنوِّ ر  املخدِّ وطابعها 
فرتقص الذات النائمة عىل هذا اإليقاع املميت أو املعطِّل قوى النفس أو الروح، فتتقمص الذات نفًسا 
سابة  أخرى وروًحا آخر، وتسقطهام عىل مثلها األعىل، فتغدو هي هو، نفسًيا وذهنًيا وأخالقًيا، والرُّ
املتبقية بعد هذه العملية تستغرقها الرغبة. أي إن الذات تنشطر شطرين: أحدمها تقيمه الرغبة واآلخر 
د املفارقات مجيعها، وال يلتقي  يقيمه املثل األعىل اخلارجي واملخارج للذات. هذا االنشطار هو ما يولِّ

الشطران وال يندجمان إال يف حال ممارسة العنف واإلرهاب.

نرجسية ووسيلة  لذات  يتأتى عنف إال من تشييء اإلنسان وعده موضوًعا خارجًيا  من هنا، ال 
إليه  املشار  االنشطار  وآخرين.  أخريات  عىل  سيطرهتا  وأداة  ومآرهبا،  املريضة  الذات  هذه  لغايات 
من  كثريون  استيقظ  فقد  األيديولوجي،  والتلقني  والتعليم  الرتبية  يف  التفكري  إعادة  رضورة  يطرح 
الدعاة األيديولوجيني يف سورية عىل واقع أن مظاهر االنحطاط األخالقي املخجلة، التي برزت يف 
أثناء احلرب، وما تزال سارية، هي نتيجة ما زرع يف رياض األطفال واملدارس واملعاهد واجلامعات 
الرتبية  وأن  الواجهة،  وتنظيامت  العقائدية  األحزاب  سيام  وال  األيديولوجي،  التلقني  ومؤسسات 

الدينية بوجه خاص مل تكن قط تربية أخالقية.

تعبرًيا  األكثر  املثال  هي  هبا،  حُتتَمل  التي  والطريقة  هبا  تفَرض  التي  بالطريقة  الذكورية،  اهليمنة 
الناعم والالحمسوس والالمرئي من ضحاياه  الرمزي  للعنف  أثر  بام هو  املفارق،  عن ذلك اخلضوع 
أنفسهن. العنف الذي يامرس يف جوهره بالطرق الرمزية الرصفة لالتصال واملعرفة، أو أكثر حتديًدا 
باجلهل واالعرتاف أو بالعاطفة حًدا أدنى)63(. إن السلطة الناعمة، التي متارس عىل الذكور أو اهليمنة، 

بتعبري غراميش، تؤدي إىل النتائج نفسها، التي تؤدي إليها اهليمنة الذكورية عىل اإلناث.

املرؤوس  عىل  والرئيس  املتعلم  عىل  واملعلم  املريد)64(  عىل  الشيخ  سلطة  مثل  الرمزية،  السلطة 

)62( جاد الكريم الجباعي، »الهيمنة الناعمة«، مجلة ذوات، مؤسسة مؤمنون بال حدود

))6( بورديو، الهيمنة الذكورية، 16.

))6( راجع/ي: عبد الله حمودي، الشيخ واملريد، عبد املجيد جحفة )مرتجاًم( )الدار البيضاء: دار توبقال، 2010(.
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و«الكبري« عىل »الصغري« و«األعىل« عىل »األدنى« أو الفوق عىل التحت، حتى الصديق عىل صديقه 
أو صديقته.. إلخ، كلها أشكال للسلطة الذكورية التي متارس عىل األجساد مبارشة، خارج كل إكراه 
جسدي، كام يفعل السحر. لكن ذلك السحر ال يعمل إال إذا استند إىل استعدادات موَدَعة بوصفها 
العالقات املصممة  القرابة وكل  نلحظ ذلك حتديًدا يف عالقات  حمركات يف أعمق أعامق األجساد. 
بحسب هذا النموذج، حيث تعد هذه امليول الثابتة للجسد امُلنشأ )املطبَّع( اجتامعًيا، وتعاش يف منطق 
العاطفة )احلب البنوي واألخوي..( أو يف منطق الواجب التي غالًبا ما ختتلط بتجربة االحرتام والتفاين 

العاطفي، وتستطيع البقاء طوياًل عند اختفاء رشوطها االجتامعية)65(. 

هذا ال يعني أن النساء يستسغن اهليمنة املفروضة عليهن، وأهنن مسؤوالت عن استعدادهن لتقبل 
اهليمنة أو عن قابليتهن للهيمنة )مثل القابلية لالستعامر عند مالك بن نبي( وال الرجال كذلك، بل إن 
هذه االستعدادات نتاج بنى موضوعية موسومة باهليمنة الذكورية، وقد تأصلت يف األجساد عىل مر 
العصور، فإذا مل نستوعب اآلثار الثابتة التي يامرسها النظام البطركي الذكوري عىل األجساد، ال يمكننا 
فهم اخلضوع املفتون الذي هو أثر خالص من آثار العنف الرمزي. إن االعرتاف باحلدود السحرية 
بني املهيمنني واملهيمن عليهن، التي يثريها سحر السلطة الرمزية، تسهم من خالهلا املهيمن عليهن، 
باحلدود  الضمني  قبوهلن  خالل  من  اهليمنة  مترير  يف  أحياًنا،  مشيئتهن  وضد  غالًبا  علمهن  دون  من 
املفروضة، وكذلك املهيمن عليهم من الذكور. نستحرض هنا كتاب )الشيخ واملريد( لعبد اهلل محودي، 

وننوه بأمهيته.

رابًعا: املرأة واللغة 

رأى طرابييش أن املرأة تكتب بأحاسيسها؛ معتمًدا عىل التحليل النفيس من خالل أبطال الرواية 
»النسوية« التي يراها »رواية تكتبها النساء«، إذ الحظ الفرق بني النسوية، بمعناها التحرري واملناهض 
متسلحًة  املرأة؛  واملرأة.  الرجل  بني  والرصاع  الذايت  العنف  يكرس  مما  املرأة،  تكتبه  ما  للعنف، وبني 
»باألشواك والبنادق، والرجل متسلح بقضيبه«، وتقول املناضلة النسوية جرمني غرير: »إن عىل النساء 
أنسنة  أيًضا  الفوالذ، بل حلاًم«، ونحن نضيف: وعليهن  القضيب بحيث يعود، ال سالًحا من  أنسنة 
العامل، ولكن كيف يمكن للعامل أن يتأنسن وما يزال مبدأ القوة والغلبة سائًدا يف ثقافة بعض جمتمعاته، 

وما دام فيه ضعيف وقوي/ ة، سيد ومسود/ ة، ونساء مهمشات ال تسمع أصواهتن.

إنام  النسائية،  اجلامعة  روح  عىل  تنم  ال  اجتامعًيا  املرتدية  املجتمعات  يف  النسوية  الكتابة  أن  الحظ 
هي انعكاس لشخصية الكاتبة وما ينتج عن حالتها النفسية، ولكنه ال يتنكر إلبداعها يف الكتابة ويف 

))6( بورديو، الهيمنة الذكورية، ص -67 68.
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بالرضورة.  أو  بذاته  قائاًم  فعاًل  وليس  اضطهادها  عىل  فعل  رّد  هو  اإلبداع  هذا  مبينًا  حتديًدا؛  الرسد 
املرأة، عوًضا عن  كتابة  التي ظهرت يف  الذكورية  »األنا«  إىل  إنام  املرأة،  إىل  بنقده  يتوجه  طرابييش ال 
الرجل  بينها وبني  أنوثتها، ومن ثم إىل رصاع  بينها وبني  »األنا« األنثوية، وحتولت إىل رصاع داخيل 
ليس حتدًيا للقانون االجتامعي، بل حتدًيا للقانون البيولوجي، بحسب ما رآه طرابييش من انعكاسات 
يف الكتابة النسوية: »الناس ما ُخلقوا ذكوًرا وإناًثا ليتعارفوا ويتحاّبوا، واإلنسان ما ُخلق من نصفني، 
مذكر ومؤنث، ليلوب النصف أبد الدهر عن نصفه، بل ُخلق الرجل رجاًل واملرأة امرأة، ليكون ما 
بينهام رصاع وحرب إىل أبد اآلبدين ]...[، فليس صحيًحا أن العالقة األكثر طبيعية بني إنسان وإنسان 
هي العالقة بني رجل وامرأة، وإنام العالقة األكثر عداوانية التي تقوم بني إنسان وإنسان هي عالقة 

الذكر واألنثى«)66(.

إن »املرأة التي تقرأ، وأكثر منها بكثري املرأة التي تكتب، تعترب يف األوضاع الراهنة عنرًصا مزعًجا 
احلياة  عىل  املنفتح  املرأة  وضع  أن  إىل  مل  ستيوارت  يشري  احلديث«)67(.  العرص  أوضاع  يف  وتناقًضا 
يتناقض مع مبدأ هوبسن يف خيار الزواج وحتديد خياراهتا األخرى )هذا أو ال يشء( التي حيددها هلا 
املجتمع أو الزوج أو األب، ويف حاالت كثرية األخ. »ومن ثم، كان اخلطأ تنشئة النساء عىل أي يشء 

سوى الرسايا واملحظيات وخدم املنازل«)68(. 

اجتامعًيا وسياسًيا  الربيطاين،  املجتمع  املرأة احلارضة يف  يتحدث عن صوت  أن مل  املالحظ  من 
أيًضا  وهي  املرأة،  عن  بعمق  املدافع  بورديو  كذلك  األحوال.  بعض  يف  مستعبدة  ولكنها  وثقافًيا، 
حارضة يف املجتمع الفرنيس، مع اختالف يف الزمن الفاصل بني املفكرين، عىل خالف طرابييش الذي 
يدافع عن املرأة الغائبة يف املجتمعات املتخلفة، وإن حرضت فحضورها حضور الذكر، نفسًيا وثقافًيا 
واجتامعًيا. املرأة املنفتحة عىل احلياة وطالقتها هي »أخت الرجال«، وليست هي بذاهتا، وال حرة بذاهتا 
وال مستقلة بذاهتا، فهذا التحديد، حتديد املرأة بالرجل أو تعينها به، ينفي ذاتيتها وكياهنا احلر واملستقل.

أو  لإلنسان  يمكن  كيف  بكر«)69(.  واملعنى  فحل  »اللفظ  الكاتب:  حييى  بن  احلميد  عبد  يقول 
كيف يتسنى له معرفة معنى الكالم قبل لفظه أو حتى اإلشارة إىل اللفظ؟ ارتباط املعنى باللفظ دليل 
خضوع األول للثاين وااللتحاق به، فال وجود للمعنى من دون اللفظ، فالبكر »أنثى« والفحل »ذكر«، 
الفقهاء  من  الكثري  الكاتب وغريه  احلميد  عبد  كانت قسمة  لألنثى. هكذا،  والعدم  للذكر  والوجود 

)66( طرابييش، األعامل، ج )، ص )26.

)67( مل، استعباد النساء، ص 69.

)68( مل، استعباد النساء، ص 69.

امي، املرأة واللغة، ط) )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2006(، ص 7. )69( عبد الله محمد الغدَّ
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والكّتاب والفالسفة، مثل اجلاحظ وأرسطو وغريهم، فقد احتكر الرجل علم الكتابة للحديث عن 
املرأة والتفنن يف اخلطاب وترك هلا لغة احلكي واملسامرة الشفوية.

العلم  حتمل  وهي  ذاهتا،  ليست  بذاٍت  اللييل،  والرسد  للحكي  موضوًعا  شهرزاد  الرجل  أوجد 
الكالم،  عنها  حيجب  ستارته،  الليل  ويسدل  النهار  يدركها  وحني  الذكور،  عىل  املقصورة  واملعرفة 
)الرجل(،  شهريار  داخل  املوجود  الوحش  رّوضت  شهرزاد  أن  مع  الرجل.  أمام  مرشًعا  ليصبح 
ولكنه بقي ساكنًا فيه إىل وقت احلاجة، كام روضت )شمخاة أنكيدو اإلنسان املتوحش( يف أسطورة 

جلجامش.

الغرب  واهتمت  قرأها-  من  وكل  أيًضا  -ونحن  املتحدثة  بشهرزاد  املرنييس  فاطمة  أعجبت 
بتحويلها إىل راقصة واختزال قصصها وحكاياهتا بمرسح صامت، وهي املدركة متاًما )املرنييس( أن 
للجسد النصيب األكرب من اللغة، ولكن التأثر الكبري، الذي يالزمها بجدهتا »الياسمني«)70( وثقافتها 
الشفوية، جعلها تغض الطرف عن أن شهرزاد من ُصنع الرجل، مع أننا ال نعرف نسب النص، إن كان 
لرجل أم المرأة، ولكننا نعرف جيًدا أن الكتابة والتدوين يف ذاك العرص كان مقصوًرا عىل الرجال، 
وإذا تساءلنا: هل شهرزاد من كتابة امرأة أم من كتابة رجل؟ جييبنا عبد اهلل حممد الغّدامي، من خالل 
النص،  دّون  قد  الرجل  أن  هنا  نزعم  »وقد  بقوله:  التدوين«،  ومفهوم  التأليف  مفهوم  بني  »التفريق 
واملرأة هي التي أّلفت وختيلت وحكت احلكايات[…] ، وهو حينام كتب النص ودّونه، مل يفعل ذلك 
احتفاًء وتقديًرا للحكايات، بدليل أنه مل يضع اسمه عىل النص؛ احتقاًرا له وتعالًيا عليه«.)71( من ثم، 
[بوصفه] جسد األنثى، بدأ يف أول ليلة وامتد ألف ليلة  يستنتج الغدامي أن »جسد النص الرسدي 
وليلة، وهي فرتة احلمل والوالدة واحلضانة عند املرأة«،)72( فكانت شهرزاد تلد احلكاية إلهلاء الرجل 

عن جسدها الذي كان السبب يف إقدام شهريار عىل قتل النساء.

تقول املرنييس: »شهرزاد هو اسم الفتاة التي تقّص حكايات ألف ليلة وليلة. إننا ال نملك معلومات 
كثرية بشأن هذه احلكايات الغريبة، باستثناء أن القصاص كانوا يرووهنا باللغة العربية للرتفيه عن املارة 
يف بغداد خالل العرص الوسيط، [عىل الرغم من] أن أصلها يعود إىل اهلند وبالد فارس«)73(، فالتعريف 
الذي أوردته املرنييس لشهرزاد يكفي ألن تكون املرأة موضوع ترفيه عن الرجل، يف صورهتا النمطية 
قد  حتكي،  وهي  يكتب  وهو  العملية،  احلياة  يف  الذكوري  تفوقه  ممارسته  ويف  هو،  ذهنه  يف  املتجذرة 

)70( فاطمة املرنييس، نساء عىل أجنحة الحلم، فاطمة أزرويل )مرتجمة( )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2009(، ص 17.

)71( الغّدامي، املرأة واللغة، ص 61.

)72( الغّدامي، املرأة، ص 60 )بترصف(.

))7( املرنييس، شهرزاد ترحل، ص 61.
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التي ال  لغتها  الرجل، ويف  إليها  ينظر  كام  ذاهتا،  إىل  نظرهتا  نفسها، من خالل  املرأة  ذلك  ساعدته يف 
يفهمها الرجل إالّ تكريًسا لسلطته وسيادته. 

يرى بو عيل ياسني أن املرأة انترصت عىل الرجل يف حكايات شهرزاد »انتصار العبد عىل السيد«)74(. 
من ثم يتساءل، من خالل بعض احلكايا التي ُتظهر صورة املرأة »إنساًنا ناضًجا« والرجل »غيوًرا وذا 
عقل قارص«، »أال يمكن أن يكون هذا القول قواًل نسائّي املصدر؟ هذا ما يدفعني إىل الظن أن للنساء 
دوًرا أو تأثرًيا يف تأليف أصل احلكايات الشهرزادية، وإن بدا اآلن ضعيًفا بعد أن طغى عليه التناول 

الرجايل املزمن للحكاية«)75(. 

الثقافة  ليبقى سيًدا عىل  الرجل للمرأة،  إزاء ثقافتني لغويتني: إحدامها شفوية خصصها  إًذا، نحن 
الثانية املكتوبة واملقروءة واملؤولة. لكننا اليوم أمام ثقافة واحدة هي ثقافة السلطة املركزية )الذكورية(، 
بدًءا من السلطة األرسية ومروًرا بالسلطة الرتبوية التي كّرست يف ذهن األطفال سيادة الذكورة عىل 
التي تصور األم يف  التعليمية والوسائل اإليضاحية  املناهج  الذكوري يف  األنوثة، من خالل اخلطاب 
املطبخ واالبنة إىل جانبها، واألب يقرأ كتاًبا واالبن إىل جانبه، انتهاًء بالسلطة السياسية التي دّجنت أفراد 
املجتمع مجيعها )إناًثا وذكوًرا( يف تلك الثقافة التي ستعيد إنتاج العنف والرصاع بني الذكور واإلناث، 
معاناهتا  بعد  الكتابة،  عامل  املرأة  دخلت  عندما  إنه  حتى  الناشئ،  اجليل  لدى  املعريف  العمق  من  وحتّد 
الطويلة مع احلكي، دخلته بثقافة املذكر املتجذرة يف ال وعيها، فليس من املمكن االنعتاق من اهليمنة 

املركزية يف جمتمعاتنا البطركية، إال بموجب االنعتاق من اللغة الذكورية التي تلغي نصف املجتمع.

خامًسا: موقف طرابييش من الثورة السورية

أن تنهض املرأة وتنتكس، بنهوض املجتمع وانتكاسه، فهذا يعني أهنا بدأت تتشكل كائنًا مستقاًل، 
وأن تطري املرأة وتسقط، فيعني أنه نبت هلا جناحان لّينان ربام، ولكنهام جناحان. ال يعنينا هنا موقف 
طرابييش السيايس واأليديولوجي من الثورة، إال من هذا اجلانب، جانب هنوض املرأة يف ثورات الربيع 
العريب إىل جانب الرجل والشابة إىل جانب الشاب والفتاة إىل جانب الفتى والصبية إىل جانب الصبي، 
ال »تصعيد« وال »قطيعية« وال »رهاب«، بل استجابة لنداء احلياة وتوق إىل احلرية عّز نظريه يف تارخينا. 
مع ذلك أغمض طرابييش عينيه عن مشهد الثورة وأغلق أذنيه دون صوت احلرية. صحيح أنه »ليس 
مليادين  يقوم هبا  التي  التحاليل  إنام يكمن عمله يف  السياسية لآلخرين،  املثقف تشكيل اإلرادة  عمل 
هي ميادينه، ويف إعادة مساءلة البدهييات واملسلامت، وزعزعة العادات وطرق العمل والتفكري، كام 

))7( بوعيل ياسني، األعامل الكاملة، املجلد األول )خري الزاد من حكايات شهرزاد(، ط) )بريوت: دار الكنوز األدبية، )200(، ص 69.

))7( ياسني، األعامل، ص 70.



401

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

يكمن يف تبديد األمور املألوفة واملقبولة، وإعادة النظر يف القواعد واملؤسسات، ولكن عليه املسامهة يف 
ًرا(؛ انطالقا من عملية  تشكيل إرادة سياسية يقوم بدوره فيها بعده مواطنًا )وإن كان مهاجًرا أو مهجَّ
إعادة األشكلة )وإنتاج املفاهيم(، وهي عملية يقوم فيها بدوره بعده مثقًفا«)76(. يؤخذ عىل طرابييش 

ختليه عن دوره بصفته مواطنا سورًيا ومثقًفا عربًيا، وأنه مل يقم بواجبه بوصفه مثقًفا ذا نزوع إنساين.

خامتة

ال شك يف أن السمة الذكورية ما تزال سمة احلضارة احلديثة، وسمة املجتمعات البرشية كافة، مع 
فروق قليلة أو كثرية، وأن السلطات كافة ما تزال سلطات ذكورية بوجه عام، حتى يف البلدان التي 
تتسلم رئاستها امرأة، ولكن املرأة متارس ألعاب السلطة )يف نفس الرجل(، عىل نحو خمتلف، وأكثر 
نعومة وذكاء مما يامرسها الرجل. قد يكون من الغلو، إن مل يكن من اخلطأ، جعل خطاب حرية املرأة 
واستقالهلا ومساواهتا بالرجل، يف احلقوق املدنية والسياسية، نوًعا من بكائية أو رسدية مظلومية أو 

مرثيًة للحضارة واملجتمعات البرشية. 

وانتكاسات  تراجعات  مع  حمددة،  تارخيية  رشوط  يف  وتقدم،  نمو  مسألة  برمتها  املسألة  لعل 
وأي  املعني  املجتمع  حتول  مسألة  أو  حدة،  عىل  جمتمع  وكل  كافة  البرشية  صعيد  عىل  واستئنافات، 
جمتمع حتواًل تدرجيًيا عسرًيا ومتعثًرا إىل جمتمع ديمقراطي. إن املركزية الذكورية ال تنفصل عن أشكال 
اختالجات  تعاين من  التي  الديمقراطية  الدولة  أو  القومية  الدولة  فيها مركزية  بام  املركزية األخرى، 
الديني  االستبداد  بالدنا خاصة عن  تنفصل يف  ميالدها، وهي ال  تاريخ  من  بنيتها  مرتسبة يف  قومية 
احلياة  اإلنسانية وإمخاد جذوة  للكرامة  بام هو رش كيل وإهانة  الكيل،  والسيايس، وال سيام االستبداد 
اإلنسانية، وبوارق االبتكار واإلبداع، وهذان االبتكار واإلبداع أدنى إىل خصائص األنوثة يف الذكور 

واإلنات، سواء بسواء، بغض النظر عن رشوط إمكاهنام، وهي رشوط حاكمة.

املرأة ليست كياًنا إنسانًيا هامًدا أو سلبًيا، كام ينسب إليها عادة، حتى يف ظل االستبداد، فالسلب 
ليس مهوًدا وال يعرف اهلمود، بخالف اإلجياب، بل لعل األنوثة هي السلب اخلالق أو النفي اخلالق 
للذكورة، والنفي الذي يعيد إنتاج الذكورة مرة تلو مرة، واملرأة هي النفي اخلالق للرجل، عىل الصعد 
مجيعها، وهي تعيد إنتاج الرجولة مرة تلو مرة، يف أفق االكتامل يف سياق إعادة إنتاج أنوثتها مرة تلو 
مرة، يف األفق ذاته. ال تكتمل الذكورة إال باألنوثة، والعكس صحيح، واالكتامل هنا ليس اكتامل زائد 
بناقص، مثلام يتوهم العلامء والباحثون اإلسالميون، من أمثال أنور اجلندي وحممد عامرة وغريمها، بل 
اكتامل إجياب ونفي متكافئني. سلطة األنوثة هي قوة السلب التي تعرتي اإلجياب الذكوري، وسلطة 

)76(  فوكو، هم الحقيقة، ص 116.
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املرأة هي قوة السلب التي تعرتي سلطة الرجل. املرأة ليست هي األصل، كام ادعت نوال السعداوي، 
والرجل ليس هو األصل أيًضا. إن األصل هو اإلنسان مبدأ وغايًة.

أو رجل  اليومية لكل أرسة يف أي جمتمع، ومالحظة أي عالقة بني شاب وشابة  احلياة  مالحظة 
وامرأة، يمكن أن تكشف عن أشكال ممارسة املرأة ألعاب السلطة، إذ يف أعامق سلطة الرجل تكمن 
املرأة األم واملرأة املحبوبة أو املشتهاة أو التي يراد إرضاؤها أو إسعادها أو نيلها أو اقتناصها أو غزوها. 
ف  املرأة غاية الرجل والسلطة وسيلته إليها، وإهنا عذاب الرجل وشقاؤه، حتى يثوب إىل رشده ويتعرَّ
ذاته؛ كائنًا إنسانًيا كلًيا يف مرآهتا، بصفتها كائنًا إنسانًيا كلًيا. الكائن اإلنساين الكيل هو وحدة الذكورة 
واألنوثة ووحدة الفرد والنوع ووحدة الفرد واملجتمع ووحدة الفرد والدولة، بقدر ما تكون األخرية 
إىل  تثوب  حتى  إليه،  وسيلتها  والسلطة  املرأة  غاية  الرجل  ماركس.  بتعبري  للشعب،  أخالقية  حياة 
ذاته، ال وسيلة ألي غاية،  بالرشد هو أن يصري اإلنسان )الرجل واملرأة( غاية  املقصود  إن  رشدها. 

وهذا هو رشفه وكرامته، ومعنى كونه كائنًا نوعًيا.

أخرًيا، يمكن القول إن طرابييش ينتمي إىل فئة اهلراطقة من املثقفني اهلامشيني، وقد أسهم أسهاًما 
مميًزا يف ترشيد خطاب حترر املرأة، أكثر مما أسهم يف سريورة حتررها، شأنه يف هذا شأن غريه من املثقفني 
اهلامشيني، يف ظل استبداد كيل يزهق الروح وأمة »ما أنا بقارئ«. حني يكون العصاب دينًا والدين 
عصاًبا مجاعًيا، بحسب تعبريه، تكون اهلرطقة مغامرة بطولية ال تطوى رايتها، غري أن ما جيعل جمده 
هًشا، عىل الرغم من غزارة إنتاجه وثرائه، أنه مل يبن عىل مناهضة سلطات بالده، االجتامعية والثقافية 

والدينية والسياسية، وهذا هو األساس الذي تقوم عليه عاملية املثقف، كام الحظ إدوارد سعيد)77(.

)77( إدوارد سعيد، خيانة املثقفني، أسعد الحسني )مرتجاًم( )دار نينوى، دمشق، 2011(، ص 89.
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املرأة يف فكر جورج طرابييش

مّية الرحبي

مقدمة

من املثري للدهشة أن )األعامل النقدية الكاملة( جلورج طرابييش، بأجزائها الثالثة وتناوهلا روايات 
وقصًصا ومرسحيات كتبت يف القرن العرشين، تركز نقدها كله وبمجمله عىل عالقة الرجل الرشقي 
باملرأة، وإن من نواح خمتلفة خيتلط فيها البعد احلضاري بالتارخيي والنفيس. يربر طرابييش ذلك بأن 
فيها  العريب، تتلخص وتتكثف  أبوي متأخر مثل املجتمع  املرأة، من حيث إهنا يف جمتمع  »النظرة إىل 

النظرة إىل العامل والوجود بأرسه«)78(.

من يقرأ نقد طرابييش األدَب الذي يكتبه الرجال قد جيزم، من دون شك، أن طرابييش نصري املرأة، 
العريب جيسد  الرجايل  إذ يرى طرابييش أن األدب  الرجال منها،  ومدافع عنها، وناقد موقف األدباء 
عالقة مأزومة بني الرجل واملرأة؛ واصًفا إياه بأنه »منطق رجال، يف عامل رجال وثقافة رجال ورواية 
فيه  تتجسد  الذي  »الكائن  بأهنا  ويصفها  املرأَة،  حبه  عدة،  مواضع  يف  طرابييش،  ويؤكد  رجال«)79(. 
القيم النقيضة ملا نرفضه يف احلضارة املتوارثة، وعىل األخص العنف الذي كان ويبقى وصمة التاريخ 

البرشي بأرسه، من حيث أنه تاريخ صنعه الذكور«)80(.

يظهر طرابييش انحياًزا واضًحا إىل املرأة بقوله: إن »حترر املرأة من اضطهاد الرجل،[ومن ثم] من 
عنفه، هو معيار التقدم باجتاه العرص احلضاري اجلديد«)81(، ويستشهد بقول فورييه: »إن املوقف من 
املرأة حيدد املوقف من اإلنسان واملجتمع ومن الوجود بأرسه«، وهو يمّيز بني أصناف متعددة للموقف 

السلبي من املرأة يف األدب العريب الذي يكتبه الرجل:

الرجل عدو املرأة.	 

النظرة الدونية إىل املرأة.	 

)78(  جورج طرابييش، األعامل النقدية الكاملة )ديب: دار مدارك للنرش، )201(، ج2، ص11.

)79(  طرابييش، األعامل، ج1، ص 19).

)80( طرابييش، األعامل، ج2، ص 11.

)81(  طرابييش، األعامل، ج2، ص 11.
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جتنيس العالقة احلضارية واخلصاء احلضاري.	 

األم- األمة املستعمرة. 	 

اخلوف من اخلصاء واملازوشية.	 

الرجل عدو املرأة

ال شك يف أن إحراز قصب السبق، يف هذا املجال، هو لتوفيق احلكيم، فالرجل عنده هو املكافح 
الزوج من معاشهام  إنفاق موارد  الرشيرة واخليانية، ومهمتها  بطبيعتها  العيش، وهي  لقمة  من أجل 
املشرتك، وكبح نفسها عن »اختالس مال الزوج كي تتزين به لرجل آخر«)82(. يا لألسف، فهذه النظرة 

العدائية ضد املرأة نجدها يف كتابات كثري من رواد عرص النهضة.

فهن  النساء،  عن  مشاهًبا  رأًيا  يكتب  واالستبداد،  للظلم  املناهضني  شيخ  وهو  الكواكبي،  حتى 
»اقتسمن مع الذكور أعامل احلياة قسمة ضيزى، وحتكمن بسن قانون عام، وجعلن نصيبهن به هني 
فيهام،  سيئتني  والكرم  الشجاعة  وجعلن  العفة،  بإهيام  مطلوًبا  ونوعهن  الضعف  بدعوى  األشغال، 
قد  أنه  ]...[ واحلاصل  فيعان  يظلم  أو  ويظلم  نوعهن هيني وال هيان،  الرجال، وجعلن  حممدتني يف 
أصاب من سامهن بالنصف املرض«. إن احلكيم يطالب بإعادة العمل بحزام العفة)83( ويقرتح حزاًما 
من نوع جديد، وهو »حزام املثل العليا«)84(، كام يرد يف ثالثية حممد ديب عبارة »اجلنس املؤنث بأرسه 

جنس ملعون«)85(.

النظرة الدونية للمرأة

تربز هذه النظرة بوضوح يف أدب توفيق احلكيم، فهي تارة قاتلة الرجولة وخانقة نداء السمو يف 
الرجل، والرجل هو ضحية املرأة، والرجولة هي التطلع إىل السمو والتحرر من قيود الرشط البرشي، 
األرض  إىل  يشدنا  ما  فهي كل  ذلك،  األنوثة عىل خالف  الذات.  والرتفع عن  النفس  مقاومة  وهي 
ا أن يكون رجاًل ليس هو اإلنسان الذي اليسمح  ويشغلنا عن مطاردة املطلق، والرجل الذي يريد حقًّ

)82( طرابييش، األعامل، ج2 ص02).

))8( طرابييش، األعامل، ج2، ص02).

))8(  طرابييش، األعامل، ج2، ص )0).

))8( طرابييش، األعامل، ج)، ص 26.
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للمرأة أن مترغه يف وحل امللذات احلسية فحسب، بل هو اإلنسان الذي قتل املرأة داخله. أدب توفيق 
املرأة واجلانب األنثوي يف الرجل الذي له عالقة بكل ما هو  احلكيم، بحسب رأي طرابييش، يدين 
حيس ومرتبط باحلاجات البيولوجية لإلنسان، وذلك كي يبقى راهب الفكر حمّلًقا يف سامئه؛ متمّتًعا 
بامتيازه اإلهلي، وهو امتياز النظر من أعىل إىل »دود األرض وحرشات الرتاب«، واملرور بأدران البرش 
من غري أن يعلق به من القذر يشء. هذا االمتياز »هو أقىص ما يمكن أن يطمح إليه برش ال حيب أن 

يكون من البرش«)86(.

واألثداء  الثقيلة  فاألرداف  األرض،  إىل  يشدها  ما  بالذات  هي  احلكيم،  عند  املرأة،  بيولوجيا  إن 
السامت  هذه  األمومة.  وغريزة  اإلنجاب  عىل  والقدرة  الواسع  واحلوض  األرض،  إىل  مرشئبة 
البيولوجية هي التي متسك باملرأة عن الضياع وراء رساب املطلق، وعن التحليق يف سامء ال قاع هلا. 
إهنا، وإن كانت مثل كل إنسان، متلك القدرة عىل التجاوز والسمو، ولكن يف حدود، فاملرأة ال يمكن 
أن تكون جمرد أجنحة: هذا هو الفارق املاهوي يف نظر احلكيم بينها وبني الرجل الذي ال يستوقفه يف 

الطائر غري جناحيه.

هذا االمتياز، بحسب رأي احلكيم، حكر عىل الرجل، واملرأة هي التي يمكن أن تكون عائًقا دون 
الوصول إليه. ال يلجأ طرابييش إىل التحليل النفيس يف نقده أدب احلكيم، إاّل عرًضا)87( ومرتني فقط، 
فاألوىل يف هامش إحدى الصفحات)88(، عندما حيلل ترصيح احلكيم بأنه حتت سطح حياته التأملية 
اهلادئة. هذا اهلدوء الذي ورثه عن والده كان ينفجر بركان داخيل، وهو اجلانب األنثوي نفسه الذي 
إنه يرفضه، ولذلك نجد صورة األم عنده قاسية،  بنفسه، بل  ورثه عن أمه، ويكبته دوًما كي يسمو 
يف حني خيص بالعطف أباه فقط. أما الثانية، ففي هامش آخر)89(، إذ مل ينس احلكيم قط، يف شعوره 
والشعوره مًعا، أن أباه الذي يكن له حبًّا وتقديًرا عظيمني كان يمكن أن يكون شاعًرا ومفكًرا، لوال 
أن زوجته خنقت فيه موهبة الشعر واألدب والتطلع إىل التفرد، بنزعتها الواقعية واهتامماهتا األرضية 

البحتة.

يعّد طرابييش أن هنالك فكرة تسلطت عىل عقل احلكيم يف شبابه كالوسواس، وهي: »أي مصري 
شنيع ينتظر الرجل، إذا ما أسلس قياده للمرأة ودار يف فلكها ونصبها ملكة عىل وجوده، وجتىل ذلك 
أنوثة  أنوثة، بل  الرجولة، ولكن ليست أي  الوسواس يف مرسحية مصري رصصار، فاألنوثة تفرتس 

)86(  طرابييش، األعامل، ج1، ص 190.

)87(  باستثناء لجوئه إىل التحليل النفيس يف دراسته املعنونة »عقدة أوديب يف الرواية العربية«.

)88(  طرابييش، األعامل، ج1، ص 189.

)89(  طرابييش، األعامل، ج1، ص ))2.
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عنه يف  وأهنا ال ختتلف  بالرجل،  متساوية  أهنا  احلديث يف عقلها  املجتمع  أدخل  التي  املعارصة  املرأة 
يشء. يف كتابات احلكيم ترتدد األساطري القديمة التي تتحدث عن دهاء املرأة التي تظهر نفسها بمظهر 
الضعيفة: »من الذي يسميني ضعيفة؟ يبدو يل أين، منذ عشت عىل األرض حتى اليوم، وأنتم تعيشون 
املرأة ضعيفة.. ما من امرأة ضعيفة.. إهنا تتظاهر  يف غلطة تغذهيا بالهتكم معرش الرجال! وهي أن 

بالضعف.. كام يتظاهر الرجل بالقوة«)90(.

يف موضع آخر: »من قال لك أين مل أحكم ومل أسس ومل أقد؟ من الذي قاد آدم من يده وأخرجه 
من األرض؟«)91( إذًا، هي العقلية الذكورية نفسها التي غذهتا األساطري وأعاد إنتاجها الرجال، منذ 
التي كرستها األديان،  املرأة ذنب اخلطيئة األوىل  بتحميل  الذكوري األبوي األرض،  النظام  أن ساد 
نفسه  الوقت  يف  ولكنه  املرأة  حيتقر  التقليدي  فالرجل  ودهائها،  خبثها  من  دوًما  والتنبيه  وبتحقريها 
اخلالص  يتمنى  لكنه  هبا،  إال  حياته  تكمل  وال  عنها،  االستغناء  يستطيع  ال  لكنه  ويكرهها،  خيشاها 
منها، لذا ال حل عند شخص يسعى إىل السمو والطريان، سوى أن يتجنب الوقوع يف إسارها، كي 

يستطيع أن حيلق بعيًدا يف السامء؛ تارًكا املرأة يف القاع. 

تتضمن دونية املرأة، يف ما يزخر به األدب الرجايل، عبادة الرجولة التي تتضح، أكثر ما تتضح، يف 
أدب حنا مينة الذي يفرد طرابييش لنقد رواياته عرشات الصفحات، إذ يبدأ بجملة يستعريها من أدبه: 
»مباركة رجولة الرجال ثالًثا«)92(، بل إن أبطال أعامله مجيعها يعيشون أرسى »رهاب التأنيث«)93(. 
يف رواية مينة )املصابيح الزرق( حيتكر األب الرجولة ولغريه »رخصة األنوثة«، وله الفاعلية ولغريه 
املفعولية، ووصية األب البنه: الرجولة. هنالك فرق بني الرجولة املعنوية والرجولة اجلنسية، فاألوىل 
هي تلبية نداءات »أنا« أعىل صارم ومتضخم، وهلا موقف من النساء بوصفهن جنًسا، ومعاداة املرأة 
هي بديل دفاعي، والثانية جتعل البطل حيس بالفراغ والندم، بعد ممارسته اجلنس. يتحدث البطل يف 

الرواية مراًرا عن »كيد النساء وعن نسل حواء، [بوصفه] نسل اخليانة والفجور«)94(.

الرجل  التعليم يف نظر األب  يبدو  النافذة(، بحسب رأي طرابييش،  أما يف رواية )الثلج يأيت من 
األعىل فعل تأنيث، وتبقى نظرته إىل ابنه نظرة دونية؛ متهاًم إياه بأنه »تربية نساء«؛ ألن األم أرصت عىل 
تعليم، إىل أن ينضم االبن إىل حركة عاملية، فتتحول القراءة عنده من فعل تأنيث إىل فعل رجولة! يف 

)90(  طرابييش، األعامل، ج1، ص ))2.

)91(  طرابييش، األعامل، ج1، ص ))2.

)92(  طرابييش، األعامل، ج)، ص)7.

))9(  طرابييش، األعامل، ج)، ص78. 

))9(  طرابييش، األعامل، ج)، ص 86.



409

العدد السادس - تموز/ يوليو 2018 ملف العدد

مزيج مدهش، جتىل عند حنا مينة اخلليط العجيب بني الواقعية االشرتاكية والنظرة الدونية إىل املرأة. 
يف الرواية نفسها، ترد مجل يف السياق نفسه عىل ألسنة الشخصيات الثانوية: »أنا لن أبكي مثل النساء«، 

»وماذا يضريك أن تتعلم من امرأة«، لتثبت تلك النظرة الدونية إىل املرأة.

الطرويس، وهو بطل رواية )الرشاع والعاصفة(، ال خيتلف عن بقية األبطال الرجال عند حنا مينة، 
فالقانون الوحيد الذي يقر به هو قانون الرجولة، وهو رجل بني الرجال. يف هذه الرواية ترتدد اجلمل 
التي تعيد النظرة الدونية إىل املرأة وتكررها، عىل امتداد الرواية: »قلنا بال كالم، ال تكن مثل النسوان«، 
»الريح كاملرأة رسيعة التقلب«، واملرأة جتد منتهى سعادهتا يف »خضوعها العاطفي إىل رجل قوي تعبده 

ومتنحه، يف حماولة لالرتواء منه، كل ما يف كياهنا من حب ودفء«)95(. 

رواية )الياطر( ليست استثناء من النظرة الذكورية الطافحة بإعالء قدر الرجولة وتبخيس األنوثة، 
إذ ترد فيها مجل »يا زكريا، يا مرة بني الرجال«، ونسل املرأة حوائي »لعني«، وجنسها »ملعون ال عهد 
نفسها،  الرواية  »امرأة«)96(. يف  تبقى  متقلبة، مثل »طقس شباط«، ومهام كانت فهي  له«، وعواطفها 
عندما يتقاعس الرجال يف ساعة الشدة عن املدينة، مل جيد بطلها ما يصف به هؤالء »األنذال« سوى 
بأهنم »ما كانوا رجااًل وال بّحارة.. كانوا نساء«، وما كان منه إال أن صاح هبم: »احلقوا شواربكم إًذا.. 

احلقوها يا نساء بشوارب«)97(.

»النرجسية الذكورية تستتبع حكاًم مركزية الرجل [يف الكون]، فهو يؤنث كل ما حوله يرتاءى له أنه 
يسيطر عليه سيطرة الرجل عىل املرأة، بموجب القانون غري املكتوب لقبيلة الذكور، وكذلك بموجب 
»امرأة  واملدينة  »عاهرة«  الدنيا  املرأة«، وهكذا تصري  »الرجل رأس  الرجال  لكنيسة  املكتوب  القانون 
ساقطة« والسيكارة »يف وقتها امرأة«)98(. األم يف روايات حنا مينة مجيعها ال دور هلا كام يف احلياة، غري 
أن تتفيأ يف ظل زوجها، ويشبهها بـ«الدجاجة« أو »النقطة امليتة أبًدا« أو »قطعة من أثاث البيت«. حتى 
الشخصية النسوية اإلجيابية يف )الياطر( شكيبة الراعية الرتكامنية، وهي األنثى اهلائلة التي وحدها مؤهلة 
باغتصاهبا  أمره  تعّلم معها معنى احلب، وينتهي  التي  له،  اهلائل؛ ألهنا صنوه وند  الرواية  ملالقاة بطل 

ووضع دمغة ملكيته عليها، فتستلذ وتردد: »أنا رصت لك، اآلن رصت لك، ولن أفرتق عنك«)99(.

))9(  طرابييش، األعامل، ج)، ص 122.

)96(  طرابييش، األعامل، ج)، ص 192.

)97(  طرابييش، األعامل، ج)، ص 208.

)98(  طرابييش، األعامل، ج)، ص 192.

)99(  طرابييش، األعامل، ج)، ص 207.
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جتنيس العالقة احلضارية واخلصاء احلضاري

الرواية  يف  واحلضارة  اجلنس  أزمة  يف  دراسة  وأنوثة:  رجولة  وغرب،  )رشق  بـ  املعنونة  دراسته  يف 
يف  صدرت  التي  العربية  الروايات  من  جمموعة  إىل  والفًتا  مشوًقا  حتلياًل  طرابييش  يطرح  العربية()100(، 
األربعينيات واخلمسينيات والستينيات من القرن العرشين، وهي املدة التي اصطدم هبا املثقف العريب أول 
مرة بالثقافة الغربية، بام هي انعكاس عالقة الرجل الرشقي باملرأة، وهي أصاًل عالقة مأزومة، »ففي جمتمع 
أبوي رشقي متخلف ومتأخر، ومشحون حتى النخاع بأيديولوجيا طهرانية متزمتة وحنبلية، يغدو مفهوم 
الرجولة واألنوثة مفهوًما موجًها ال للعالقات بني الرجل واملرأة فحسب، بل أيًضا للعالقات بني اإلنسان 
والعامل«)101(. نظًرا إىل أن عالقات الرجل باملرأة يف ظل احلضارة األبوية عالقات اضطهاد وسيطرة، فإن 
مبدأ  لتحكيم  ممتازة  تربيرات  »يقدم  والعامل  اإلنسان  بني  العالقات  عىل  العالقات  تلك  »طبيعة«  سحب 

االضطهاد والسيطرة عىل عالقات اإلنسان بالعامل، وعالقات اإلنسان باإلنسان عىل حد سواء«)102(.

الغازي  هو  األبيض  فالرجل  واألنوثة،  الرجولة  لثنائية  تكريًسا  الكولونيايل  األدب  عرف  لقد 
فالرجل  واملستعَمر،  املستعِمر  بني  املتبادل  اجلنيس  العنف  جدل  يربز  وهنا  البكر،  لألرض  والفاتح 
طوعية  جنسية  عالقة  بإقامته  والزنجي  خميص،  أنه  الزنجي  يشعر  السوداء  املرأة  باغتصابه  األبيض 
أو غصبية مع املرأة البيضاء ينتقم من املستعِمر ويثبت له أنه رجل مثله. إن جدل القهر الكولونيايل 
واالغتصاب اجلنيس قد جعل كثرًيا من أبناء املستعمرات املقهورين واملخصيني نفسًيا هيتفون يف ما بني 

أنفسهم، عند مرآهم امرأة بيضاء: »هذه املرأة إن ركبتها فقد ركبت أمة بكاملها«)103(. 

باخلصاء  شعوًرا  فيه  تبتعث  املستعَمرة  الدولة  من  واملثقف  االستعامرية  الثقافة  بني  املثاقفة  عملية 
الفكري والعنّة الثقافية، وعندئٍذ يلوذ بامضيه احلضاري ويبتعث تراثه األديب والقومي، فيخامره شعور 
مزهو بالرجولة التي فقدها. لكن ذلك يبتعث الرجولة يف نظر نفسه، وهو بأمّس احلاجة إىل أن يستعيد 
خيص  وسيطرة.  حتّد  عالقة  بوصفها  املثاقفة  عملية  يف  )املستعِمر(،  الفاعل  الطرف  نظر  يف  رجولته 
طرابييش، يف هذا التوصيف، املثقف العريب الذي كان طرًفا متلقًيا، يف عملية املثاقفة هذه، يف حارضة 
الدولة املرتوبولية، وقد كان بطل روايات عّدة عاجلت ما اصطلح عىل تسميته العالقات احلضارية 
بني الرشق والغرب، ابتداًء من )عصفور الرشق( لتوفيق احلكيم ومرورًا بـ )احلي الالتيني( لسهيل 

إدريس، ثم وصواًل إىل )موسم اهلجرة إىل الشامل( للطيب صالح.

)100(   طرابييش، األعامل، األعامل الكاملة ج1 ج1، ص 07).

)101(  طرابييش، األعامل، ج1، ص09).

)102(  طرابييش، األعامل، ج1، ص09).

))10(  طرابييش، األعامل، ج1، ص12).
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بطل الرواية هنا دائاًم رجل يقيم عالقة تساٍو ومتاٍه بني الثقافة والرجولة، وإحساسه باخلصاء الثقايف 
لن يزيده إال تشبًثا بذكورته، ومعاناته من العنّة الفكرية لن تزيد إال تأجج فحولته، فلئن مل يكن رجاًل يف 
مضامر الثقافة، فليكن رجاًل وأكثر من رجل يف مضامر الرجولة، أي إن رّده عىل عملية مثاقفته سيكون 
بقضيبه، وبخاصة مع املوجودات يف أرصح الثقافة، فهو كأنام يرّد عىل التحدي الغريب لرجولته الثقافية 
بشهره -غالًبا- سيف ذكورته، ويقيم بذلك وحدة هوية بني األنثى الغربية والغرب، فيستحيل هذا 
األخري إىل جمرد فرج)104(، وسيساوره شعور مزهو بأنه »يركب« أوروبا كلها كلام »ركب« فتاة أوروبية.

يف رواية )عصفور من الرشق( يغيب عن البطل الشعور بالقهر االستعامري، لذا تتحدث الرواية 
عن رصاع ال قهر، وبذلك تفقد الرمزية اجلنسية حدهتا، وتتبدى ذكورية البطل، يف رصاعه هنا وحماولته 
ذاك  وفوق  أنثى،  بأهنا  أوروبا  بوصم  الغرب  دونية  تكريس  حياول  عندما  اجلرحية،  كربيائه  اسرتداد 
مومس وعاهرة، فأوروبا فتاة الرشق وهو رجلها، وكوهنا أنثى فشاغلها األرض واملادة، وكونه رجل 
املادية، فسممت  أنوثتها  فشاغله السامء والروح، وجريمتها أهنا حاولت أن تنقل إىل الرشق عدوى 

بذلك منبع الرجولة والروحية. 

حاجة،  بكوهنا  باملرأة  الرجل  عالقة  طرابييش  يصف  إدريس،  لسهيل  الالتيني(  )احلي  رواية  يف 
واحلاجة تقىض، وبقضائها تنطلق النفس إىل ما هو أسمى. هنا ويف هامش مهم، حيتج طرابييش عىل 
ذلك التوصيف ويعده مهينًا للمرأة، إذ ال جيوز تشييء املرأة ووصفها باحلاجة واختزاهلا إىل جنسها 
يأفل.  الذي  للغرب  الغربية رمز  والفتاة  يستيقظ،  الذي  رمًزا للرشق  يغدو  هنا  الرشقي  الفتى  فقط. 
من اخلطأ هنا وضع الرشق والغرب يف كفتي ميزان، يف عالقة رصاٍع أبدي تستلزم أفول أحدمها كي 
ينهض اآلخر، فذلك يرمز إىل تعاقب الثأر والثأر املضاد بني الرشق والغرب. هذا ما يدلنا عىل املرشوع 

االنتقامي الكبري يف ال وعي البطل الذي ال يمثل الرشق الذي يستيقظ، بل الرشق الذي ينتقم.

يف قصة )دوق سان جرمان( لصباح حمي الدين، يتضح لنا من سياق القصة أن الفتى الرشقي يكون أو 
ال يكون موقوف عىل نجاحه أو فشله يف سوق طريدته الغربية الشقراء إىل حظرية غرفته. جتاوب املوسيقية 
الشقراء معه حسيًّا جيعله يظن أنه أنزهلا من سموها الروحي إىل واقعها وطبيعتها وحضيضها، فالروح يف 
عامل الرجال وقف عىل الرجال، وأما املرأة فمن مادة جبلت وعن املادة ال يمكن وال جيوز هلا أن تسمو. 
الفتى الرشقي يظن أن الفعل اجلنيس هو أكرب انتصار له وأعظم هزيمة للمرأة، يف احلرب الرضوس التي 
تدور رحاها بني الرجال والنساء منذ بدء اخلليقة. لذا، يتوهم الفتى الرشقي، عندما تقطع الفتاة عالقتها 
به، أن سبب ذلك هو تفوقه عليها بردها من روح هائمة باملوسيقى إىل حمض مادة مؤنثة، فلم تغفر له ذلك. 

ذلك فقط يف خياله املريض الذي يصور له العالقة بني املرأة والرجل عالقة حرب ال عالقة حب.

))10( طرابييش، األعامل، ج1، ص 17).
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العذراء السوداء( ختتزل العالقات بني الرشق  يف قصص جمموعة عبد السالم العجييل )رصيف 
والغرب، أو بني الرجل الرشقي واملرأة الغربية، إىل عالقات سياحية حمض، وتبقى عالقات عابرة وال 
تتحول إىل عالقة مستمرة إال يف قصة واحدة، عندما يتزوج الفتى العريب من بطلة القصة التي رفضت 
»االستسالم« له، فكافأها بالزواج منها. يمكن القول إن قصص العجييل تتمحور حول فلسفة رشقية 
معانيه  بأسمى  فاحلب  والنساء،  األنوثة  عىل  به  تضّن  ما  بسخاء  والرجال  الرجولة  تعطي  احلب  يف 
وأدناها إىل الكامل مفهوم رجال وفن رجال. أما النساء، فدورهن يف احلب أن ينزلن به من علياء مثاله 
إىل حضيض واقعه. عىل الرغم من أن األيديولوجية املعادية للنساء تكرس وجودهن فقط من أجل 
احلب، إال أهنا يف الوقت نفسه تصل بالعداء إىل أوجه، عندما تنكر عليهن حتى يف هذا املضامر سمو 
التجريد، لتدمغهن بدونية أبدية، فتامم رجولة الرجال هو يف الركض »وراء متام أنفسهم«)105(، ال يف 

»الركض وراء األنثى يف املرأة«)106(.

الرشقي  الفتى  يربر  تقليدي،  يفكر أي رشقي  السوداء(، وكام  العذراء  األثرية )رصيف  يف قصته 
إياه، بعد أن »استسلمت« له ال بعلة فيه، وإنام ألنه أصاهبا يف كربيائها بتملكه هلا  الفتاة الغربية  ترك 
وانتصاره عليها، ولكن كربياء االرستقراطية البدوية عند العجييل حتتم عليه أن يكون نبياًل يف انتصاره 
عىل »العدو« يف هذا الرصاع األزيل، فيتلبس معه سيامء املنهزم، باكتشافه أو إقراره الوقوع يف شباك 
احلب. هي ميزة عند العجييل ال يملكها غريه من األدباء الرجال، فالقارئة هنا ال تشعر بأهنا مهانة، 

وهذه ميزة ليست باهلينة يف أدب يكتبه رجال لرجال عن انتصارات رجال.

النقدية هذه عىل رائعة الطيب صالح )موسم اهلجرة إىل الشامل(، فالفتى  يعمم طرابييش نظريته 
سعيد يف أول حمطة. يف رحلة مثاقفته يلتقي مسز روبنسون يف القاهرة، ويمزج بينها وبني القاهرة يف 
وصفه شهوته املبهمة عند لقائها أول مرة وضّمه إىل صدرها، وهنا تكون عالقته ملتبسة باملرأة التي 
السودان.  احتالل  املستعِمر يف  املستعِمرة مبارشة، ولكن رشيكة  ليست  القاهرة وهي احلارضة  متثل 
أما العالقة بلندن احلارضة املستعِمرة، فهي عالقة أكثر حدة وعدائية، وتتبدى منذ حلظة دخول الفتى 
سينتقم  إذ  نسائكم،  يف  داركم..  عقر  يف  غازًيا«)107(،  جئتكم  »إين  صيحة  وإطالقه  إليها  السوداين 
بطريقته اخلاصة بفحولته من البلد الغازي، بغزو نسائه؛ رًدا عىل احتالل بالده وأخًذا بالثأر. اخليّص 
انقلب فحاًل كلام »امتطى« امرأة، فكأنام حّرر أفريقيا. مثقف قرر أن تكون غرفة نومه ساحة معاركه 

مع الغرب وانتصاراته.

))10(  طرابييش، األعامل، ج1، ص 19).

)106(  طرابييش، األعامل، ج1، ص 19).

)107(   طرابييش، األعامل، ج1، ص 8)).
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ثم ما يلبث أن يستسلم للحضارة الغربية املتمثلة يف حبه وزواجه بمن أحب، ولكن يف عالقة عدوانية، 
التي  التقليدية والدينية  الرموز  بينهام، تطلب منه أن يتلف كل  فهي حتاول إخضاعه، ويف أول لقاء غرامي 
حيتفظ هبا وهلا دالالت عىل حضارته اجلنوبية. عندما قبل بذلك، انتهى اللقاء بينهام بركلة وجهتها إىل ما بني 
فخذيه ليدخل يف غيبوبة، فاملرأة رمز احلضارة الغربية لن تسلم نفسها له، إال إذا فصمته من تارخيه وقطعت 
صلته بامضيه، وجردته من تراثه وفصمته عن حضارته، بعد أن يطارد الفتاة/ احلضارة لثالث سنوات، تقبل 
بينهام بعد ذلك عالقة عدوانية تصل إىل حد األذى اجلسدي وسلوكها سلوك مومس؛  بالزواج به، وتنشأ 

ا من قتلها.  رمًزا لدعوة الغرب العاملية، يف مقابل الرشق املتحفظ، ويف حلظة لقائه اجلسدي هبا ال جيد بدًّ

هو مل يكن شخًصا، بل رمًزا جليل بأكمله، وقتله هلا رمز الستحالة لقاء احلضارتني/ العاملني، إذ مل 
يكن بني هذين العاملني تارخيًيا من سبب غري الرصاع والعنف، وهو قد أتى غازًيا يأخذ بثأر تارخيي، 
وهو يقتل زوجته/ احلضارة حلظة امتالكها، وعندها يكتشف أنه مل يملكها قط، بل مّثل دور امتالكها، 
فهو مل يكن فرًدا، بل ضمري أمة، وممثل جيله مل يقتل املرأة، بل قتل عامًلا بأكمله، واكتشف أّنه ال يمكنه 
امتالكه. بعد قضائه حمكوميته، يعود إىل السودان ويتزوج بسودانية، وهي رمز األمة الفتية التي تتغري 

تغيرًيا كاماًل بعد زواجه منها، أي بعد اندماج املثقف بأرضه وبلده.

يف ثالثية حممد ديب متثل األرض يف الريف، برأي طرابييش، األم الكبرية، والفالح إن مل خيصب األرض، 
فأّنى له أن يامرس رجولته أو يثبتها. من هنا، فالفالح ال خيار له إال أن يكون وطنيًّا ومقاتاًل ضد الفرنسيني، 
وذلك أن »الفرنسيني يغتصبون األرض، واغتصاهبم هلا تدنيس هلا وخصاء لرجاهلا«)108(. إن بطل رواية 
األنرتوبولوجيا احلضارية، بحسب رأي طرابييش، هو عىل الدوام ذكر رشقي، بينام التي تقوم بدور البطولة 
الثانية هي عىل الدوام أنثى غربية، وكونه سليل جمتمع يعاين صدمة حضارية، أو ما يمكن تسميته جرًحا 
نرجسًيا أنثروبولوجًيا، وهو جرح املجتمع الرشقي الذي اكتشف تأخره عن الغرب املتقدم، فهو يدخل لعبة 
التجنيس احلضارية، فالبطل الرشقي املكتوي بنار عقدة اخلصاء احلضاري كان يسرًيا عليه أن يوهم نفسه 

بأنه لو ركب املرأة الغربية، فكأنام ركب الغرب بأرسه، فالرجولة هنا سالح واألنوثة/ الغرب جرح. 

يف هناية الدراسة، يطرح طرابييش رأيه بشأن تلك العالقة املأزومة، وهو أنه ال يمكنه قبول جتنيس 
ال  والرجل،  املرأة  بني  وتكامل  تساٍو  عالقات  إىل  ترمز  عندما  إال  احلضارات،  بني  الرمزي  العالقة 
عالقة اضطهاد وسيطرة، فاملثقف الرشقي الذي يرى يف ممارسة اجلنس مع املرأة فعل فتح واستعادة 
رجولة ضائعة وفعل سيطرة وقوة يرد هبا عىل دونيته الثقافية أمام حضارة الغرب، هو بال شك مثقف 

»سيساهم يف تأبيد ختلف جمتمعه وتأبيد عبودية النساء فيه«)109(.

)108(  طرابييش، األعامل، ج)، ص)).

)109( طرابييش، األعامل، ج1، ص 18).
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األم- األمة املستعِمرة

هنا رشيرة؛ ألهنا  فاألم  ثالثية حممد ديب،  املستعمرة، يف  األمة  األم عىل  إسقاط شخصية  يتضح 
الغذاء  التي حترمهم  فهي  األم،  املدرسة وطنه  الرواية عىل عدها يف  بطل  التي جيربها  بفرنسا  تتامهى 
والدفء ومتطرهم دوًما بالسباب وترضهبم. لكن هذه األم الرشيرة هي األم املدينية فقط، فهي مثل 
رجال ونساء املدينة متثل حارض اجلزائر املسرتّقة املستعَمرة املخصية الرجولة، يف حني تظهر أم رفيقه 
يف الريف طيبة، فهي مثل رجال الريف ونسائه جتسد مايض اجلزائر ومستقبلها، أي اجلزائر التي كانت 

باألمس حرة، وستعود يف املستقبل حرة.

اخلوف من اخلصاء واملازوشية

يعدون  الرجال  أن  املتوسط(،  )رشق  منيف  الرمحن  عبد  رواية  نقده  يف  طرابييش  يوضح 
السياسة واألحزاب والسجن عامل الرجال، وأن سعي بطل الرواية إلثبات رجولته يعد عاماًل 
مهامًّ من عوامل دخوله يف عامل السياسة. إن دخول عامل السياسة، الذي قد حيمل يف طياته عقوبة 
السجن والتعذيب، هو برهان عىل رجولة الرجل، فالسجن للرجال، والسجان يذّل املعتقلني، 
بطل  األم  حتذر  عندما  لذا،  أنثوية.  بصفات  وتدليعهم  بتأنيثهم  ويعذهبم  »نسوان«،  بوصفهم 
الرواية من مغبة السجن، بسبب عمله بالسياسية، يقول هلا: »أنت اآلن وقبل أن أسجن تريدين 
التنازل عن العمل  أن جتعيل مني امرأة؟ أن أحتول إىل رجل خميص؟«)110(، وعندما يوقع ورقة 
السيايس، التي يشرتط أن يوقعها لإلفراج عنه، يصفها بأهنا شهادة وفاته رجاًل، فهو قبلها كان 

رجاًل وبعدها أصبح شيًئا آخر.

ما  إنسان  وهو  مدمر،  مهزوم  إنسان  اجلرس(  تركنا  )حني  منيف  الرمحن  عبد  رواية  بطل 
بعد هزيمة حزيران، ويصف نفسه دائاًم بأنه رجل خميص. تتبدى مازوشية الرجل املهزوم من 
الرواية زينب  باملرأة، كام يف رواية فتحي غانم  )تلك األيام(، حيث متثل بطلة  خالل عالقته 
مرص، واملثقف العريب املأزوم زوجها الذي يدفع هبا إىل أحضان رجل يمثل الطغمة العسكرية 
التي  التارخيية  باملهمة  التي تعاقب نفسها لعدم متكنها من اإليفاء  املثقفة  الطبقة  احلاكمة؛ ممثاًل 
ألقيت عىل عاتقها. أما حنا مينة، فيرّصح: »متى فقد األديب الرجولة الشخصية، فأدبه خميّص، 

نعم خميّص«)111(.

)110(  طرابييش، األعامل، ج2، ص 2). 

)111( طرابييش، األعامل، ج)، ص 79.
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الشذوذ الذي يثبت القاعدة

عموًما،  الرجايل  األدب  يف  سائد  هو  عام  خمتلفة  املرأة  فيهام  تبدو  نموذجني  فقط  طرابييش  يورد 
واألول هو مهجة بطلة رواية )غرفة املصادفة األرضية( ملجيد طوبيا، وهي تبدي رفًضا رصحًيا من 
قبل امرأة حرة لعدها موضوًعا جنسيًّا، فتهرب من ممارسة اجلنس مع حبيبها، عندما حتس أنه يريد 
الظفر هبا بوصفه رجاًل وامتالكها، وهترب من عريسها عندما ترى يف عينيه نظرته إليها وهي عارية 
حرة  امرأة  وهي  حمفوظ،  لنجيب  )مريامار(  رواية  يف  زهرة  هي  كام  هذه«)112(،  »سأقتني  تعني  نظرة 

صاحبة أمر نفسها، وتصنع قراراهتا بنفسها.

األدب النسائي

ملحق  يف  وغريها،  أعاله  املذكورة  الروايات  نقده  وردت يف سياق  التي  أفكاره،  طرابييش  يؤكد 
يعنونه بـ »صورة األخرى يف الرواية العربية«، وهو وإن كان خيتلف مع غريه من النقاد، إذ ال يعد رواية 
)زينب( ملحمد حسني هيكل عام 1913 أول رواية عربية، بل يعدها ما قبل رواية، ويقول إن رواية 
)عودة الروح( لتوفيق احلكيم عام 1933 هي األوىل، إال أنه يتفق وغريه من النقاد الرجال يف جتاهل 
رواية )حسن العواقب( لزينب فواز التي صدرت عام 1899، وإذا أزحنا النظرة الذكورية املسيطرة 

يف األدب والنقد، يمكننا القول إهنا الرواية العربية األوىل، بال منازع.

من  النسائية  والرواية  العامل،  بناء  الرجل  هبا  يعيد  التي  الرجالية  الرواية  بني  بداية  طرابييش  يميز 
هو  العامل  بقلبها.  تكتبها  املرأة  بينام  بعقله  الرواية  يكتب  الرجل  أن  ويعد  أحاسيس،  بؤرة  هي  حيث 
حمور الرواية الرجالية، بينام الذات هي حمور الرواية النسائية. عىل الرغم من أنه يبدي حذًرا يف طرح 
هذه املقاربات التي يصفها هو نفسه بالتقليدية واملرذولة، إال أنه يربر لنفسه هذه املقاربة بأهنا يمكن أن 
تكون رضًبا من املنارصة للمرأة، »واعرتاًفا هلا بحقها يف أن تنظر بعيني امرأة إىل عامل يأبى أن يرى فيها 
غري املرأة«)113(، وأن تلك هي وسيلة النساء هلجاء عامل الرجال ومنطق عامل الرجال، ولتذكرينا بأن 

عاملنا هو عامل صناعة ال عامل فن، »يف عامل احتكر الرجال ألنفسهم فن صنعه«)114(.

ربام تكون رؤية طرابييش بشأن أدب املرأة، يف بدايات تلمس النساء لعامل الرواية، صحيحة، فقد 
كانت أغلب الروايات التي كتبتها النساء تدور حول الذات، وغالًبا ما كانت أشبه بالسرية الذاتية، 

)112( طرابييش، األعامل، ج2، ص 2)2.

))11( طرابييش، األعامل، ج2، ص )1.

))11( طرابييش، األعامل، ج2، ص)1.
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العام  احليز  إىل  حرية  بكل  خيرج  الرجل  فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  واضح،  تارخيي  تفسري  ولذلك 
ويعارك احلياة، وتصقل التجارب شخصيته وتزوده بخرية حياتية جتعله يكتب عن عامل رحب متسع، 
حيواهتن  كانت  الاليت  االرستقراطية  الطبقة  من  املتعلامت  النساء  بعض  عىل  الرواية  كتابة  اقترصت 
حمصورة ضمن البيوت أو القصور التي كن يعشن هبا، ومل تتح هلن أحوال اخلروج إىل العامل، ومعايشة 

التجربة التي يمكن أن تغني فكر األديب وجتعله يكتب من منظور جتربة حياتية غنية.

أهنن  وأدركن  تعلمن  نساء  املايض، عربت عن رؤية  القرن  األول من  النصف  النسائية، يف  الكتابة 
نتيجة ذلك، فعربن عن  الواقع عليهن  بالظلم  حبيسات جدران مكانية وجمتمعية وحضارية، وشعرن 
أحاسيسهن، أو عن العالقات اإلنسانية التي عرفنها يف حميطهن الضيق، إال أنه بدًءا من ستينيات القرن 
إذ  جديًدا،  شكاًل  تأخذ  النسائية  الرواية  بدأت  العام،  احليز  إىل  خترج  املرأة  بدأت  أن  وبعد  العرشين 
استطاعت الروائيات اخلروج من قوقعة الذات، لينتجن روايات محلت نظرة شمولية للعامل الذي خربنه، 
وجتىل ذلك يف كتابات العديد من النساء، مثل ألفة اإلدلبي وغادة السامن وهدى بركات ونجوى بركات 

ا وطنًيا وقوميًّا وإنسانيًّا. ومريال الطحاوي وحنان الشيخ وغريهن كثريات، من الاليت محل أدهبن مهًّ

نقد طرابييش أدب نوال السعداوي

الواردة عىل  اآلراء  الكاتب  الرجايل، عمد طرابييش يف بعض األحيان إىل حتميل  نقده األدب  يف 
لسان شخصيات رواياته أو مواقفها من احلياة، إال أنه كان حذًرا يف ذلك، واستشهد بكتابات للكاتب 
من خارج رواياته ليثبت التطابق بني آراء الكاتب وآراء شخصياته الروائية. مل يلجأ إال يف ما ندر إىل 
دراسته )عقدة  ونستثني من ذلك  املتن،  اهلامش ال يف  نادرة يضعها يف  النفيس، يف مواضع  التحليل 
أوديب يف الرواية العربية( التي جلأ فيها إىل التحليل النفيس لشخصيات بعض األدباء، مثل احلكيم 

واملازين وسهيل إدريس.

مستخدًما  مجيعهم؛  رواياهتا  شخوص  آراء  الكاتبة  فيحمل  السعداوي،  نوال  أدب  نقده  يف  أما   
التحليل النفيس سيًفا يشهره  إنه يستخدم  التحليل النفيس أداة نقدية أساسية، بل أجرؤ عىل القول: 
يف وجه أدب السعداوي، وقد اضطر إلثبات وجهة نظره تلك أن يفرد صفحات طويلة لنقد األعامل 
نوال  لدى  تتقاطع  برأيه،  كعادته.  رواياهتا،  نقد  عىل  يقترص  أن  دون  من  السعداوي،  لنوال  الفكرية 

السعداوي األيديولوجيا الشعورية املنارصة للمرأة مع أيديولوجيا الشعورية معادية للمرأة.

ننقد املضطَهد، من دون أن نقف يف صف املضطِهد وأن نفك تضامننا  لنا أن  يتساءل هنا: كيف 
ننقده يف  ما  أن  أثبتنا  إذا  إن ذلك ممكن،  املضطَهد؟ جييب:  إىل اجلنس  انتامئهن  النساء، من حيث  مع 
متاهيها  نتاج  بل  نتاج متردها وثورهتا عىل وضعها،  األصلية، وال  ذاتيتها  نتاج  ليس  العامل  إىل  رؤيتها 
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بمضطِهدها واستبطاهنا أيديولوجيته املعادية هلا؟)115(. هو يتهم السعداوي بأهنا مستلبة، بام يصب يف 
مصلحة األيديولوجية الذكورية، عندما تدعو يف مقدمة إحدى رواياهتا الزهور ألن تستبدل الشوك 
برأي طرابييش حييلنا،  فذلك  اجلائع،  النحل  احلياة وسط  تستطيع  الناعم، كي  بالورق  املدبب  النافر 

صورة ولغة، عامل ذكور وعدوانية ذكورية)116(.

ال  بإلغائها  احلرب  يكسبن  أن  النساء  عىل  وهي:  نوعية،  رسالة  بصورة  نصيحة  طرابييش  يوجه 
النسوية جريمني غرير  الكاتبة  بمقولة  بالبنادق، ويستشهد  أو  باألشواك  بخوضها، وهن متسلحات 
»إن عىل النساء أنسنة القضيب بحيث يعود، ال سالًحا من فوالذ، بل حلاًم«، ويضيف »وعليهن أنسنة 
العامل«)117(. يأخذ طرابييش عىل نوال السعداوي أهنا حولت معظم بطالت رواياهتا إىل خملوقات من 
ومشيتها،  لباسها  واالسرتجال يف  التفرد  إىل  تلجأ  امرأتان(  )امرأة ال  رواية  بطلة  فبهية  جنس،  دون 
وتعيش آثار قمع األرسة واملجتمع كل ما يشري إىل أنوثتها يف الطفولة، يف جمتمعاتنا التي تقمع األنثى 
وتكبتها جسدًيا ونفسًيا، فال جتد ترصيًفا للطاقة اجلنسية الكامنة لدهيا إال بالتصعيد، وهو هنا التفرد 
والنضال احلزيب السيايس واالجتامعي، وهي نتيجة كبتها تصاب بالربودة اجلنسية وحتب زميلها املتفرد 

واملصعد جنسًيا، بصفته كائنًا أعىل، وهو اآلخر من دون جنس. 

لعنة هي  أنوثتها  برأيه ترى يف  نقده أدب سمرية عزام، فاألنثى عندها  أيًضا عىل  ذلك ما يسحبه 
مصدر استالهبا وانحطاطها وتشيئها ومنبع آالمها وعذاباهتا. لذا حتاول، كام عند نوال السعداوي عن 
طريق التفوق الفردي، أن تنفصل عن الدونية اجلامعية. يف رواية )امرأة عند نقطة الصفر(، ختتار نوال 
السعداوي أن تكون بطلة روايتها مومس قاتلة، أي إهنا متثل أقىص ما يمكن أن تصل إليه املرأة من 
رفضها املجتمع الذكوري وقوانينه، فهي متارس البغاء عن وعي ومتارس القتل عن وعي ومن دون 

ندم، وهي تكّثف يف تارخيها اضطهاد نساء العامل الذي يرتّد عدائية قصوى جتاه جنس الرجال. 

املرأة،  عىل  يوقعه  أن  الرجل  يمكن  الذي  الظلم  أنواع  أبشع  فيها  ترّكز  التي  القصوى  احلالة  إهنا 
ا يصل إىل أقىص حاالت االنتقام. لذا، فإن ما يرد عىل لسان البطلة يمثل  فكان ال بّد أن يكون رّدها ردًّ
تلك احلالة القصوى، التي ال يمكن أن تسحب عىل موقف املرأة بصورة عامة من الرجل، كام حاول 
طرابييش أن يؤكد يف نقده الرواية، وأن يعنون كل ما ورد عىل لسان البطلة، بام هو موقف فكري من 
قبل السعداوي جتاه الرجال كلهم؛ مربهنًا عىل ذلك بام أسامه حماولة التامهي من قبل الراوية التي هي 

الطبيبة، ومتثل السعداوي يف الرواية، وبني بطلة الرواية.

))11( طرابييش، األعامل، ج)، ص )26.

)116( طرابييش، األعامل، ج)، ص )26.

)117( طرابييش، األعامل، ج)، ص )26.
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فعىل لسان البطلة التي تصف ما تعرضت له من اضطهاد عىل يد الرجال يف حياهتا، بدًءا باألب القايس 
مشمئزًة  كارهًة  مضاجعته  عىل  يرغمها  الذي  القميء  الزوج  ثم  جنسًيا  استغالهلا  حياول  الذي  العم  ثم 
جمتمعهم  وضد  ضدهم  مارست  أهنا  عىل  ندمها  وعدم  الرجال  لكرهها  منطقًيا  مربًرا  القارئ  جيد  منه، 
الذكوري أقىص درجات االنتقام، بمامرسة البغاء والقتل عن عمد وسبق إرصار. هنا، يأخذ طرابييش عىل 
السعداوي آراء تلك املرأة؛ مستنكًرا حتويلها -بحسب قوله- البرش إىل قبيلتني: نساء ورجال، مضطِهد 
ومضطَهد، وال يمكن أن جيمع بينهام إال احلرب ال احلب، وأهنا تعد الرجل دائاًم، سواء كان أًبا أم زوًجا 
، شخًصا كرهًيا مقزًزا بخياًل معتدًيا، وأن املرأة يف حرب دائمة مع الرجل واحلياة واحلب. ال أدري  أم عامًّ

كيف يمكن المرأة مرت بكل تلك التجارب املوصوفة يف الرواية أن ترى احلب يف احلياة.

هنا، يدخلنا طرابييش يف متاهات التحليل النفيس؛ معتمًدا مدرسة فرويد مصدًرا أساسًيا لتحليل 
أدب السعداوي، فبطلة الرواية التي تصف األنانية األبوية املتجلية بأبشع صورها عند أب يأكل حتى 
التخمة ويتجشأ، ثم يرشب ويدخن الشيشة مالًئا البيت دخاًنا، يف ما األم تقف مثل خادمة له، ويستويل 
عىل املكان الدافئ الذي حيتله فراش االبنة يف الشتاء، والعكس يف الصيف. هذا األب الذي ينضح 
أنانية، ومن ثم عمها الذي آواها بعد وفاة والدهيا واعتدى عليها جنسًيا، ثم زّوجها من شيخ يكربها 
سنًّا بأعوام كثرية، وهو الدميم املقزز الذي ينز وجهه قيًحا وهو يقبلها وجيربها عىل ممارسة اجلنس معه، 

وهي مشمئزة منه حتى املوت.

طرابييش  يرجعه  الرواية،  بطلة  حياة  مراحل  يف  مروا  الذين  الرجال  لبشاعة  املوجع  الرسد  هذا 
وأن  البطلة،  عصابية  عىل  ودليل  للرجال«،  رشجية  »صورة  بوصف  الفرويدية،  املدرسة  إىل  استناًدا 
العصابيني وكذلك الذهانيني، بناء عىل املدرسة الفرويدية، »جينحون قهرًيا حتت ضغط عقدة أوديب 
ومشتقاهتا إىل تعديل شجرة عائلتهم يف ختييالهتم«)118(. إًذا، املشكلة هي يف عصابية بطلة الرواية التي 
ا، ال يف القهر االجتامعي الذي تعرضت له عىل يد كل رجل مر يف حياهتا، إىل  يمكن تفسريها فرويديًّ

أن قررت االنتقام والذهاب يف انتقامها إىل حدوده القصوى.

هنا، خيرج علينا طرابييش بأعجب تفسري للرواية؛ مؤكًدا عصابية فردوس ومعتمًدا عىل تعريف 
العصاب بأنه افتقاد القدرة عىل التكّيف مع الواقع، إجياًبا أو سلًبا وقبواًل أو رفًضا وتكريًسا أو تغيرًيا، 
»فهل لنا أن نتصور حالة أكثر عصابية من حالة امرأة اختارت البغاء والقتل، لتخوض حرب اجلنسني 
وتؤكد ذاهتا وتفوز بـ«اإلمارة« يف جمتمع الرجال«؟)119( ال أدري هنا أي إمارة يقصد طرابييش. هترب 
مع  اجلنس  ممارسة  إىل كنف عشيق اضطهدها وأجربها عىل  الزوج  بيت  من  ذلك  بعد  الرواية  بطلة 

)118( طرابييش، األعامل، ج)، ص )27.

)119( طرابييش، األعامل، ج)، ص287.
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أصدقائه مجيعهم، أي حّوهلا إىل مومس تعمل حلسابه، لذا قررت أن هترب من عنده، وتتخذ البغاء 
مهنة هلا، بقناعة كاملة منها بأهنا أخرًيا امتلكت »نفسها وجسدها«)120(، ولكن عندما يربز هلا القواد 
الذي حياول السيطرة عليها وتشغيلها حلسابه، ال جتد بّدًا من قتله، وهي بعد أن حُيكم عليها باإلعدام 

ال تطلب العفو، إذ تستوي لدهيا احلياة واملوت، فهي باملوت ستمتلك حريتها.

هنا، يوجه طرابييش رصاصة الرمحة إىل الرواية بقوله: »أي معنى المتالك احلرية وأي جدوى، إذا كان 
رشطها أال يرغب اإلنسان يف يشء، وأال يأمل يف يشء، وأن يستوي عنده أمر احلياة وأمر املوت؟ قد يكون 
بالتأكيد ليس وسيلة لتغيريه«)121(؛ متناسًيا  الواقع، ولكنه  العدمي وسيلة من وسائل رفض  الزهد  هذا 
اآلثار األدبية الرتاجيدية التي بقيت خالدة كلها منذ احلضارة اليونانية وحتى اليوم، وانتهت أغلبها بموت 

مفجع للبطل، وكان هذا ربام أحد أسباب خلودها، وتركها أثًرا يف النفوس يمجد احلق ويزهق الباطل.

إن كل ما أورده طرابييش من حتليل نفيس وهجوم عىل الرواية، ووصف بطلتها بأهنا عصابية وغري 
قادرة عىل التكيف وفق جمتمعها، يتطابق مع أفكار مدارس الطب النفيس، الذي وضع نفسه يف خدمة 
النظام األبوي الذكوري املسيطر، وحّول كل من يتمرد عىل ذلك النظام أو يرفض قمعه واضطهاده إىل 
مريض نفيس جتب معاجلته، لعدم قدرته عىل »التكيف« مع واقعه. هذا ما رشحته مطواًل بيتي فريدن، 
وهي رائدة النسوية الليربالية، يف كتاهبا )اللغز األنثوي(، الذي وصفت فيه حال النساء األمريكيات 
يف اخلمسينيات، بعد انتكاسة حركة حترر املرأة يف النصف األول من القرن العرشين. هؤالء النسوة 
بوجودهن  السعادة  هلن  وصور  منازهلن،  إىل  بالعودة  احلرب  بعد  األمريكي  املجتمع  أقنعهن  الاليت 
إىل جانب زوج ناجح والعناية بأوالد ناجحني، وأن حتقيق ذواهتن يتم عن طريق ذلك. من ثم حار 
املفكرون واملصلحون االجتامعيون واملحللون النفسيون يف تفسري األزمات النفسية التي حدهتن إىل 
هلن  وُشّخص  »الوردي«،  واقعهن  مع  »تكيفهن«  عدم  وأسباب  النفيس،  الطب  عيادات  عىل  الرتدد 
إصابتهن بعصاب جمهول السبب. هذا ما حتول إىل ظاهرة لدى غالبية النساء، وما أطلقت عليه فريدن 
اسم »املشكلة التي ال اسم هلا« أو »اللغز األنثوي«؛ مفرسة الظاهرة بأهنا نامجة عن عجز النساء عن 
حتقيق ذواهتن، وأهنا ليست عصاًبا نامًجا عن عدم قدرهتن عىل التكيف، وأن جذر املشكلة اجتامعي ال 
نفيس. إن كان طرابييش يقّر يف هناية نقده الرواية أن حالة بطلة الرواية حالة فردية، إال أنه يأخذ عىل 

السعداوي رفعها إىل مستوى القضية النظرية.

 أما يف نقده كتاب السعداوي )مذكرات طبيبة(، فهو يوجه سهامه النقدية مبارشة إىل السعداوي 
حتى  أو  البيولوجي  املستوى  يف  أواًل  األنوثة  مع  السعداوي  رصاع  يعد  الرواية.  بطلة  مع  لتامهيها 

)120( طرابييش، األعامل، ج)، ص )28.

)121( طرابييش، األعامل، ج)، ص 287.
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الترشحيي؛ ألن »الرصاع ضد األنوثة االجتامعية ال يمكن أن يبدأ بالبداهة إال مع اكتساب الوعي«)122(، 
الظلم االجتامعي، بل ضد  البطلة هنا حتدد رصاعها، بحسب رأي طرابييش، ال ضد  رأيه.  بحسب 
املجتمع،  الطبيعة ال ضد  بيولوجية، فهو رصاع ضد  أنوثة  الترشحيي واألنوثة، من حيث هي  القدر 
ما حيدث  للطمث هو  التقييم االجتامعي  فليس  أنه رفض ألنوثتها،  الطمث عىل  ويفرس موقفها من 
عند البطلة تلك الرضة العنيفة، بل كوهنا ترفض أنوثتها، وهي ترفض بروز ثدييها، عىل الرغم من أن 

الثديني برأيه يمكن أن يكونا تعويًضا نرجسيًّا عن ما متلكه األنثى وال يملكه الرجل.

الطمث  إخفاء  جمتمعاتنا  يف  جاهدة  حتاول  البنت  ألن  إليه؛  خلص  ما  كل  يف  طرابييش  أخالف  هنا، 
والثديني ما أمكنها ذلك؛ ألهنا الداللة الواضحة عىل خروجها، بحسب أعراف املجتمع الذكوري الذي 
الدونية واالضطهاد  قوانني  النساء، حيث ستطبق عليها كل  إىل عامل  املحايد  الطفولة  فيه، من عامل  تعيش 
والقمع الذكورية، ومعامل األنوثة متثل عندها رخصة املجتمع الضطهادها وقمعها. ما يسميه طرابييش قمًعا 
ذاتًيا ملظاهر األنوثة ال يمثل عند البطلة رغبة خفية يف أن تكون ذكًرا ورفًضا ال شعورًيا ألنوثتها، بل هو 
اخلوف مما ستجره عليها عالمات األنوثة هذه، من حصار جمتمعي. ذلك يتضح متاًما بام استشهد به طرابييش 
نفسه من قول السعداوي »كرهت أنوثتي.. أحسست أهنا قيود تسلسلني بسالسل من اخلزي والعار«)123(.

التفوق؛ مستشهًدا بقوهلا: »سأثبت ألمي أين أكثر  ويأخذ عىل السعداوي أهنا ال تطلب املساواة بل 
التفوق، بل تنشد  الرجال«)124(، يف حني أرى أهنا بذلك ال تنشد  الرجل ومن كل  ذكاًء من أخي ومن 
أنوثتها، كام يقول طرابييش، بل ألهنا  اخلالص من إسار دونيتها. هي ال تعيش احلب، ليس ألهنا تنكر 
كام تقول: »ضاعت طفولتي يف رصاعي ضد أمي وأخي ونفيس، والتهمت كتب العلم والطب مراهقتي 
وفجر شبايب«)125(. هنا يصل طرابييش يف نقده إىل حد القول إن بطلة السعداوي اختارت أن ختيص نفسها، 
واخليص بالتوهم اجلنيس هو من نتاج املازوشية إزاء الذات. إًذا، بطالت نوال السعداوي لسن ضحايا 

قمع جمتمع ذكوري، بل هن عصابيات مازوشيات، وعالجهن هو باالستشفاء يف املدرسة الفرويدية.

يعود طرابييش ثانية إىل عامل التحليل النفيس، يف تفسريه موقف البطلة من زوجها الذي تزوجته؛ 
ألنها شعرت بحاجته إليها، ما أرىض غرورها ولكنه بعد الزواج حتول إىل زوج تقليدي متطلب، 
فتبدأ بالشعور بالغربة عنه، وهنا تعود صورة الزوج الرشجي، بحسب رأي طرابييش، »وريث 

)122( طرابييش، األعامل، ج)، ص290.

))12( طرابييش، األعامل، ج)، ص 00).

))12( طرابييش، األعامل، ج)، ص 00)

))12( طرابييش، األعامل، ج)، ص 00).
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األب املسّفل الذي تثبتت عليه كراهية املرحلة السادية/ الرشجية من التنظيم القبتناسيل«)126(، 
الرابض يف  العمالق  أمام  التي سدت  بالوحدة  من زوجها وشعورها  بعد طالقها  البطلة  وأن 
أعامقها فتحة اجلنسية املثلية بحجة أن »األنوثة ذليلة أسرية«، وفتحة اجلنسية الغريية بحجة أن 
»رجولة الرجل مغرورة متغطرسة«، فلم يبق له إاّل فتحة اجلنسية النرجسية. هنا، تضاف عقدة 

جديدة إىل عقد بطالت السعداوي. 

هياجم طرابييش هجوًما شديًدا بطلة الرواية؛ متجاوًزا كونه ناقًدا أدبًيا ومصدًرا حكم قيمة، 
بل حكاًم أخالقًيا عىل بطلة الرواية، ومدينًا قيامها بإجهاض النساء يف عيادهتا وحتويل العيادة إىل 
»عيادة لصنع املوت، ال لصنع احلياة«)127(، فعىل الرغم من إقراره بأن كثريات ممن أجهضتهن 
كن سيدفعن حياهتن ثمنًا لعارهن، وأن مطلب احلركة النسوية باإلقرار للمرأة بحقها يف اختيار 
ودائمة،  منتظمة  بصورة  اإلجهاض  وممارسة  يشء  »كله  وعادل،  مرشوع  مطلب  هو  األمومة 

وبالتايل غري استثنائية يشء آخر«)128(.

»واجب الطبيب يف هذه احلال ليس أن ينكث بقسمه وأن يامرس اإلجهاض، بل أن يناضل ضمن 
التحليل  يبيح االجهاض ويقننه«)129(، ويتصدر  الطبي والقانوين من أجل استصدار ترشيع  السلك 
النفيس أيًضا نقد طرابييش رواية السعداوي )امرأتان يف امرأة(، فهو يقول بوجود ضمريين للبطلة: 
تفسريه،  يمكن  ال  الفصام  هذا  أعىل.  أنا  بمثابة  هو  الذي  االنتقادي  واألنا  نرجسيًّا،  املتضخم  األنا 
صفحات  يف  فعله  طرابييش  حاول  كام  الفرويدية،  النفيس  التحليل  مدرسة  عىل  بناء  رأيي،  بحسب 
نساء  نظر سوسيولوجية، فهو رصاع بني  تفسريه من وجهة  بل يمكن  الرواية،  نقده هذه  طويلة من 
يتمردن عىل قوانني املجتمع التي تقيدهن بقيود الدونية والتبعية، إىل درجة يدركن فيها أن هذا الرصاع 
استلبهن، فيقفن مع الذات، ومع األنا األعىل وقفات حتول دون استالهبن، وتعيد انتامءهن إىل مجال 

العامل وإنسانيته اللذين يكادان خيتفيان أحياًنا يف زمحة هذا الرصاع الذي يستنزف الروح.  

أباها جالًسا يف كرسيه،  الرواية، عند ذهاهبا ملامرسة اجلنس ألول مرة،  حييل طرابييش ختيل بطلة 
وهو يراقب ابنته عارية مقتولة، عىل موقف أوديبي أبوي، يف حني إن صورة األب يف ذهنها يف تلك 
يف  طرابييش  يتابع  تلك.  فعلتها  عىل  باملوت  سيعاقبها  الذي  األبوي  املجتمع  قيم  كل  متثل  اللحظة 
فصفصة أحداث الرواية بتحليل نفيس فرويدي، فرفض البنت الطعاَم وحنان أمها هو رغبة نكوصية. 

)126( طرابييش، األعامل، ج)، ص 06).

)127( طرابييش، األعامل، ج)، ص 26).

)128( طرابييش، األعامل، ج)، ص )2).

)129( طرابييش، األعامل، ج)، ص 26).
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وصف بطلة الرواية أجساد الرجال والنساء هو »متاهي، عىل صعيد اجلسم بتاممه، مع القضيب املفتقد: 
ففاقد اليشء، من شّدة افتقاده إّياه، قد يتقمّصه ويتوحد معه«)130(.

بطالهتا  نخبويتها وجعلها  السعداوي، وهي يف  نقده  واحدة يف  نتفق مع طرابييش يف مسألة  ربام 
تعلن  وهي  معهن،  يتامهني  أن  املفرتض  من  كان  التي  املمسوخة«  اآلدمية  »املخلوقات  عن  يرتفعن 
نفسها مدافعة عن حقوقهن، فهي مناضلة طبقّية، ولكن نضاهلا هذا يبعدها عن أولئك الاليت تناضل 
باسمهن وال يقرهبا منهن، بتحوهلا إىل كائن أعىل خرايف. لكن إن كانت هذه هتمة يمكن أن توجه إىل 
السعداوي، أليست هتمة يمكن أن نوجهها إىل الكثري من »املثقفني الثوريني«؟ أمل نرهم وقد فتحت 
أعينهم عىل اتساعها من الدهشة، وهم يرون مجوع الناس خترج إىل الشوارع يف غفلة منهم ومن دون 
إذهنم يف ثورات الربيع العريب، ما جعلهم يدورون حول أنفسهم؛ متسائلني بذهول: من هؤالء؟ من 

أين أتوا؟ كيف سمحوا ألنفسهم باخلروج من دون إذن منّا؟

كام ذكرنا ال يكتفي طرابييش بنقد روايات السعداوي، بل يتناول مؤلفاهتا النظرية أيًضا باهلجوم. 
احلقيقة أن هجوم طرابييش عىل فكر السعداوي هو هجوم عىل املدارس والنظريات النسوية مجيعها، 
إذ إن السعداوي اعتمدت يف كتبها عليها مجيًعا، وبخاصة علم النفس النسوي الذي ارتكز عىل نقض 
الفرويدية بعدها، وهو يقوم أساًسا عىل عد املرأة خملوًقا ناقًصا تنبع أزماته من عقدة »حسد القضيب«. 
فرويد؛  تقرأ  مل  وأهنا  الصحايف،  والقال  القيل  عىل  آراءها  َبنت  بأهنا  السعداوي  طرابييش  يتهم  هنا، 
متجاهاًل مئات بل آالف املؤلفات النسوية التي بحثت يف مشكلة موقف املدرسة الفرويدية من املرأة، 

بل إن تالمذة فرويد أنفسهم شككوا يف نظريته املتعلقة باملرأة و»حسد القضيب«.

الدفاع عن فرويد ليس غايته؛  الرغم من قوله إن  يدافع طرابييش عن فرويد دفاع األبطال، عىل 
قلنا  كام  بذلك  وهي  آراءها،  ومفنًدا  الفرويدية،  ونقضها  نقدها  يف  السعداوي،  كتبته  ما  كل  رافًضا 
سابًقا تستقيها من مدارس التحليل النفيس النسوية، بإرجاع ما تعانيه املرأة من أزمات نفسية ألسباب 
سوسيولوجية، وأن النشاط االجتامعي للفرد هو العامل األسايس يف تكوين نفسيته، وأن األزمات 
النفسية التي تعانيها النساء نامجة عن القوى والضغوط االجتامعية املفروضة عليها، ومن ثم فالعوامل 
االجتامعية هي التي تسبب العصاب واملشاكل النفسية، وهي أسباب تكمن خارج اإلنسان ال داخله. 

كام يأخذ طرابييش عىل السعداوي تشبثها وتبنيها، وإن بصورة غري مبارشة، مفهوم اجلندر الذي 
عربت عنه سيمون دي بوفوار بقوهلا: »املرأة ال ختلق امرأة، بل تصبح كذلك«، أي إن أسلوب الرتبية 
هو الذي ينشئ الصفات واألدوار االجتامعية لكل من الذكر واألنثى، وحيددها. إن الكثري من الصفات 

)0)1( طرابييش، األعامل، ج)، ص 9)2.
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التي تصنف عىل أهنا ذكورية أو أنثوية ليست نامجة عن الفروق البيولوجية أو »حسد القضيب«، بل 
عن عوامل اجتامعية خارجية. يبلغ هذا اهلجوم أشّده بالتقاط بعض اهلفوات يف كتاباهتا، مثل إدراج 

أسامء نسويات كبيتي فريدن وكيت ميللت ضمن أسامء حمللني نفسيني، يف مجلة من مؤلفاهتا.

من  املتعددة،  النسوية  املدارس  من  خلطة  كتبها  يف  قدمت  السعداوي  أن  يف  طرابييش  نوافق  ربام 
دون أن تعّرف القارئ العريب إىل مصادر معلوماهتا واملدارس والنظريات النسوية التي استندت إليها 
يف كتبها، أو تعرفه إىل اسرتاتيجيات احلركات النسوية املتعاقبة والفروق بينها، إال أن ذلك ال يقارن 
حقوق  ومفهوم  النسوي  النضال  أسس  عىل  العرب  والرجال  النساء  باطالع  به  قامت  الذي  بالفتح 
من  املرأة  فمنارصوا  العريب،  للقارئ  بالنسبة  جمهولني  كانا  اللذين  الثانية،  النسوية  املوجة  يف  النساء 
الكاتبات والكتاب العرب قبل نوال السعداوي دعوا لتحرير املرأة، واقترصوا يف دعواهتم تلك عىل 
مطالب املوجة النسوية األوىل، من حق النساء يف التعليم أو العمل أو اخلروج إىل احليز العام، يف حني 
أدخلت السعداوي إىل املكتبة العربية مفهومات املوجة النسوية الثانية التي قامت أساًسا عىل مفهوم 
التغيري  إىل  والدعوة  وتارخيها،  الذكورية  األبوية  السيطرة  نشأة  وحتليل  اجلندرية،  واملساواة  اجلندر 

اجلذري للنظام الذكوري القائم، واستبدال نظام أكثر إنسانية وعدالة ومساواة به. 

ال يمكن أن ننكر أن السعداوي كانت أستاذة جيل كامل من النسويات العربيات الاليت تتلمذن 
العاملية  النسوية  واحلركة  اجلندرية  املساواة  مفهومات  عىل  باكًرا  أعيننا  فتحت  التي  وهي  يدهيا،  عىل 
وأسسهام التي نقدت كل الرتاث اإلنساين الذكوري ودعت إىل النضال من أجل تغيري جذري للنظام 
الذكوري األبوي السائد، وهي التي أمسكت بأيدينا ووضعتنا عند بداية الطريق، وتركت لنا مهمة 
استقت  الذي  العاملي  النسوي  الفكر  عىل  االطالع  إىل  قادنا  ما  وهذا  فيه،  والسري  معامله  استكشاف 
منه أفكارها. ينهي طرابييش نقده أدب السعداوي وفكرها بالقول إهنا تبقى »املمثلة الكربى للرواية 
النسائية العربية«)131(. هنا أيًضا أخالف طرابييش، إذ يمكن القول إهنا »النسوية الكربى«، وأما يف ما 
خيص الرواية النسائية العربية، فهنالك كثريات ممن جتازون السعداوي بفنهن الروائي. أما السعداوي 
لنرش  كلها  املتاحة  والفنية  األدبية  األدوات  بعدها،  كثريات  نسويات  فعلت  كام  استخدمت،  فقد 

أفكارهن عن العدالة واملساواة اجلندرية وحقوق النساء. 

لقد توقفت طوياًل أمام هذا التناقض يف موقف طرابييش من املرأة، فموقفه الرصيح الواضح الذي 
ينقد فيه نظرة األدباء الرجال العدائية الدونية هلا، وهو املتضمن يف مئات الصفحات من أعامله النقدية 
الكاملة، يصطدم بتبٍن رصيٍح للفرويدية، وبخاصة يف نقده األدب النسائي، فهو يكتب رصاحة: »إذا 
صدقنا فرويد، فإن التصعيد قدر الرجل ووقف عليه، بينام تقيض »شهوة القضيب« عىل النساء بدونية 

)1)1( طرابييش، األعامل، ج)، ص 86).
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شبه أبدية«)132(، وهو خالل نقده أعامل السعداوي يبدي مياًل واضًحا إىل تصديق فرويد، ويتبنى آراءه 
بوصفها مسلامت بدهية يبني عليها حتليله أدب السعداوي كله، بل األدب النسائي بمجمله، فهو يقّر 
بأن »التحليل النفيس يقرر هنا حقيقة واقعة وال يبتدع شيًئا ]…[، ولكن إذ يقرر احلقيقة الواقعة ]فهو[ 

يكرسها«)133(.

ما دام ذلك موقفه، فلامذا يوجه نقًدا سلبًيا إىل األدب الرجايل الذي عكس موقًفا دونًيا من املرأة؟ 
ملاذا يرفض جتنيس العالقات احلضارية يف األدب، ويعده غري مقبول إال إذا صور العالقة »بني الرجل 
واملرأة عالقة تساٍو وتشارك وتكامل، ال عالقة سيطرة وحتكم من جهة، ورضوخ وانقياد من جهة 

ثانية؟«)134(.

خامتة

إىل  النظر  قد يسهل ذلك هو  ما  بداية، ولكن  التفسري  التناقض، عند طرابييش، صعب  يبدو  قد   
آثاره عىل أهنا كتبت بقلم مفكر عريب، وهو ابن عرصه ومثقف متنور آمن بحقوق اإلنسان والعدالة، 
ما أوصله إىل الدفاع عن النساء ورفضه النظرة الدونية هلن وإقرار حقهن يف عدهن برًشا، وهلن حقوق 
التاريخ والثقافة السائدة، وبخاصة يف املنطقة العربية، ولذا فواجب الرجل املتحرض  أنكرها عليهن 
كثري غريه من  مثل  يؤمن طرابييش،  مل  نفسه  الوقت  بحقوقهن، ولكن يف  واإلقرار  احرتامهن  املتنور 
املثقفني واملفكرين العرب، بمبدأ املساواة اجلندرية يف العمق، بل عّد النساء خملوقات لدهين نقص ما 
يفرس كل ما يعانينه من أزمات وعقد، وواجب الرجل املتحرض مراعاهتن، ولكن من دون أن يلزمه 

ذلك بعّدهن متساويات به.

)2)1( طرابييش، األعامل، ج1، ص 10).

)))1( طرابييش، األعامل، ج1، ص 10).

)))1( طرابييش، األعامل، ج1، ص 19).
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اإلسالم السيايس والربيع العريب بني الغاية والوسيلة

أبوبكر خليفة أبوبكر

بعد  املبارش،  التقليدي  االستعامر  براثن  من  املايض  القرن  منتصف  يف  العربية  البالد  ختلصت 
مرحلة كفاح مريرة يف دروب اخلالص والتحرر، مع صور من النضال السيايس الحًقا من أجل نيل 
بعد  ما  يف  أفرزت  وانقالبات  ثورات  تشكلها  وختلل  القطرية،  العربية  الدول  فظهرت  االستقالل، 
بالسلطة، واالستئثار  التفرد  العريب خاصة(، حيث  الربيع  ثورات  الديكتاتورية )يف دول  مرحلة من 
بالثروات واملقدرات وحرمان الشعوب منها، والتضييق عىل احلريات وقمع املعرضة وسحقها، وكبح 
تدار  السياسات  ))وحيث  املختلفة،  وسيناريوهاته  التوريث  اىل  وصواًل  وترويضه،  املدين  املجتمع 
من قبل نخب بالغة الضيق، وقد تقترص عىل الفرد حيث يغيب دور الشعب بمختلف طبقاته وفئاته 
وتياراته السياسية بالتأثري املبارش عىل هذه السياسات، مما جيعلها سياسات فردية مرجتلة وغري منسجمة 
حداثية  دول  بناء  عطل  الذي  األمر  أخرى((.)1(  أحيانا  معها  تناقض  يف  أو  أحيانا  األمة  مصالح  مع 
ديمقراطية، وتعمق االستبداد وتغلغل، والذي مكن له أن هذه النظم )يف دول ثورات الربيع العريب( 
تأسست عىل خلفية انقالبات عسكرية من مثل سورية واليمن وليبيا، أو بزعامات عىل خلفية عسكرية 
نظاًم  التقليدية يف مرص خاصة، وأفرز  الذي عزز دور مؤسسة اجليش  األمر  تونس ومرص،  من مثل 
معسكرة، فمرص مل تشهد إال رئيًسا »فعليًّا« مدنيًّا واحًدا »حممد مريس«، ومل يعمر سوى سنة واحدة 
بأهنا  أسلفنا(  )كام  العربية  السلطوية  األنظمة  متيزت  ))حيث  اإلخوانية،  مرجعيته   عن  النظر  بغض 
قامت نتيجة انقالبات عسكرية وثورات مسلحة، مما أدى إىل إلغاء التحول الليربايل يف الدول العربية 
ظهرت  السلطوية  الدول  جانب  وإىل  االستعامرية،  الكولونيالية  املرحلة  بعد  تشكلت  التي  القطرية 
لذلك   )2( البلدان((.  تلك  السيايس يف  الواقع  التي كرست  النفط  ثورة  مع  الريعية«، وذلك  »الدولة 
برزت يف مواجهة مرحلة الديكتاتورية واالنسداد السيايس العميق يف تلك الدول معارضات قوية: 
علامنية؛ تتوزع مرجعيتها يمينًا ويساًرا، ومعارضة دينية؛ تتدرج بني معتدلة ومتطرفة، حيث دخلت 
النظم طوال مدة هيمنتها عىل احلكم يف بلدان »الربيع العريب« خاصة يف مواجهات حمتدمة مع  هذه 
ا، لتبلغ هذه املواجهة  هذه املعارضات كلها، وانخرطت يف حماربتها سياسيًّا وإعالميًّا وأمنيًّا وعسكريًّ
ذروهتا يف مرص بدءا باغتيال الرئيس املرصي السابق »حممد أنور السادات« من طرف إحدى اجلامعات 
دخل  حيث  احلكم  مبارك«  حسني  حممد   « السابق  املرصي  الرئيس  تويل  وعند  املتطرفة،  اإلسالمية 

)1(  مهند مصطفى، »مقاربة نظرية لثورات العربية: الحالة املرصية والتونسية »، مدى الكرمل، العدد )1 (، )منشورات املركز العريب لدراسات االجتامعية 

والتطبيقية، 2011(، ص 99.

)2( أحمد الجباعي، ))العرب والسياسات الدولية: العرب يف االسرتاتيجية الدولية((، مجلة الوحدة العربية، العدد )69(، )الرباط: منشورات املركز القومي 

للثقافة العربية، 1990(، ص )2.
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الراحل  السوري  الرئيس  إىل  بالنسبة  بأنواعها، كذلك  يف مواجهات طويلة مع اجلامعات اإلسالمية 
»حافظ األسد« يف ما عرف بـ »جمزرة محاة« يف مواجهته مع اإلخوان املسلمني السوريني، حيث راح 
النظام  مضجع  وتقض  بظالهلا  تلقي  ظلت  احلادثة  هذه  األرواح،  من  اآلالف  املواجهة  هذه  ضحية 
بمواجهات دموية مع   « القذايف  الراحل »معمر  الليبي  الزعيم  قام  ليبيا  وكانت يف سنة 1982. ويف 
مجاعة اإلخوان املسلمني الليبية واجلامعة الليبية املقاتلة وشبكة القاعدة، ووصل الصدام أوجه بتصفيته 
لنحو 1200 مسجوًنا من مرجعيات إسالمية متطرفة يف سجن »أبو سليم« السيايس ذائع الصيت. 
وكذلك احلال بالنسبة إىل النظامني السابقني يف تونس واليمن يف مواجهتهام مع اجلامعات اإلسالمية. 

ثورات »الربيع العريب« املفهوم واألصداء

العاملي  اإلعالم  فضاءات  اجتاح  الذي   )Spring Arab( العريب  الربيع  ثورات  مفهوم  يمثل   
العريب« يف ربيع عام  »الربيع  التي شهدهتا دول  العارمة  لتوصيف االحتجاجات  مفهوًما غربيًّا ظهر 
2011، والتي كانت هتدف إىل إزاحة النظم الديكتاتورية لتأسيس دول ديمقراطية. جاءت أحداث ما 
يسمى بثورات »الربيع العريب«، وانقسم عىل تفسري أهدافها املتابعون واملحللون بني من رأى بأهنا نتيجة 
حتمية لتغول النظم املستبدة، والتي مل تؤسس دواًل بقدر ما أنشأت إقطاعيات عائلية احتكرت الثروة 
والسلطة مع بعض الفتات لألتباع )أجهزة وأشخاص وأعيان ومجاعات وجهات وقبائل(، والذين 
ظلوا يتحلقون حول بؤر السلطة والنفوذ، وبذلك تآكلت الرشعية »الثورية« هلذه النظم املتهالكة، ومل 
تغن عنها ما يسمى بـ »رشعية اإلنجاز« شيًئا، ومن ثم فقدت مرشوعيتها وقبوهلا عند شعوهبا، لذلك 
اىل  تدفقت  التي  اهلادرة  اجلموع  حركتها  شعبية  ثورات  بأهنا  ؛  وثوراته  العريب  للربيع  املؤيدون  يرى 

 .)states failed( الساحات للمطالبة برحيل هذه النظم الفاسدة التي خلقت دواًل فاشلة

ما  بأن    )Conspiracy Theory(املؤامرة نظرية  يتبنون  آخرون  وحمللون  متابعون  يرى  بينام 
يسمى بثورات الربيع العريب مؤامرة حيكت عرب سنوات من طرف قوى دولية كربى إلعادة ختريط 
االقوى  الدولة  هي  »إرسائيل«  فيه  تكون  اجلديد«،  األوسط  »الرشق  واقع  خلق  أجل  من  املنطقة، 
والرائدة يف املنطقة، بعد أن تتمزق الدول العربية املهمة والقريبة واملتامخة )مرص وسورية والعراق( أو 
الدول املناوئة للوجود الصهيوين يف املنطقة )ليبيا(. »إن الفهم املؤامروي يفرتض وجود خمطط مسبق 
جاهز وخمفي، ينفذ خطوة خطوة بواسطة )عمالء( وخونة يتولون إخراج فصوله واإلرشاف عىل تنفيذ 
عملياته املتعاقبة وفق تسلسل حمكم ال حيتمل التبديل«)3(. لذلك فإن املؤيدين شبهَة »الربيع العريب« 
ما  أو »اإلسالموي« وغري ذلك،  أو »األصويل«  »العربي«  أو  »الغريب«  بالرييع  اىل حد وصفه  ذهبوا 
يأيت يف إطار ما يسمى بالفوىض اخلالقة. لكننا عىل الرغم من كل املقاربات واملنطلقات التي يذهب 

))( أحمد الجباعي، ))العرب والسياسات الدولية: العرب يف اإلسرتاتيجية الدولية((، مرجع سابق، ص )2.
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اليها املحللون يف تفسري ظاهرة »الربيع العريب«، نرى أن ما حدث هو نتيجة حتمية لعقود من الرتاكم 
واالحتقان، وقد توافرت املحفزات حلراك الشارع العريب، ويمكن حرصها يف النقاط اآلتية:))(

 الديكتاتورية واالستبداد والظلم.  - 
  إتباع األساليب القمعية يف حكم هذه الشعوب.    - 
 هيمنة السلطات التنفيذية عىل السلطات الترشيعية والقضائية.  - 
  ضيق هامش احلريات املمنوحة.   - 
 اتساع اهلوة بني احلاكمني املحكومني.   - 
 انفراد فئة قليلة بحكم هذه الشعوب ولعقود من الزمن.   - 
وتعذيب -  اإلسالمية،  القيادات  واغتياالت  عليهم،  اخلناق  وتضييق  اإلسالميني  مالحقة   

املنتسبني إليها.   
 العمل عىل توريث احلكم بااللتفاف عىل والقوانني الدساتري.  - 
 الفساد بشقيه املايل واإلداري.  - 
غياب -  ا.    واقتصاديًّ سياسيًّا  البالد  عىل  للسيطرة  السلطة  وأصحاب  املال  أصحاب  حتالف   

الديمقراطية، وعدم السامح باالنتخابات، وتزويرها إن وجدت.   
 عدم القبول بمبدأ االختالف واملناصحة.    - 
 تنامي الرغبة يف التغيري وسط الشعوب العربية.  - 
  ظهور تيارات إسالمية معتدلة يف العامل اإلسالمي.    - 
 وفرة وتطور وسائل االتصال.   - 
 ارتفاع الوعي وسط األجيال احلديثة. - 
اإلسالم السيايس والربيع العريب- 

لعل من أبرز ما جتىل وظهر إبان ثورات »الربيع العريب« هو الدور البارز الذي لعبه تيار اإلسالم 
سياسية  تغيري  حركات  لتوصيف  أكاديمي  أو  إعالمي  مفهوم  وهو   ،Islam Political السيايس 
األفكار واألهداف  تعريفه بمجموعة من  للحكم«. ويمكن  »نظاًما سياسيًّا  باإلسالم بوصفه  تؤمن 
السياسية النابعة من الرشيعة اإلسالمية التي يستخدمها جمموعة »املسلمني األصوليني« الذين يؤمنون 
بأن اإلسالم »ليس عبارة عن ديانة فقط وإنام عبارة عن نظام سيايس واجتامعي وقانوين واقتصادي 
يصلح لبناء مؤسسات دولة«. وتعترب دول مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق يف أفغانستان 
سيايس  إسالم  مصطلح  يرفضون  أهنم  مالحظة  مع  املرشوع،  هذا  عن  أمثلة  والصومال  والسودان، 

))(  مصطفى عثامن إسامعيل، ))الربيع العريب والفوىض الخالقة((، الخرطوم، مجلة كلية االقتصاد العلمية، العدد ))( يناير، )201 ص 290. 
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ويستخدمون عوضا عنه احلكم بالرشيعة أو احلاكمية اإلهلية)5(.  ويتداول دارسو اإلسالم السيايس 
عدم  مع  األصولية  احلركات  إىل  يشار  حيث  أيًضا،   )fundamentalism( األصولية  مصطلح 
إضفاء صفة اإلسالم عليها بصورة دالة، ويف الوقت نفسه توحي الكلمة بقدر من التزمت والتعصب 
والرجعية، حتى يف حالة االلتزام باملعنى احلريف للكلمة، فأفراد هذه احلركات ال يطالبون بالعودة إىل 
تعاليم دينية تعد هي األساس والصواب، ولكن العودة لدهيم تكون إىل نموذج حكم مثايل وجد يف 

نظرهم خالل حكم اخللفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز.)6(

 وانخرطت اجلامعات اإلسالمية )بتدرجاهتا( وبقوة يف خضم احتجاجات الربيع العريب، كالدور 
الذي لعبته مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص، حني ظهرت بصفتها مجاعة قوية، ومنظمة ونزلت بثقلها 
اىل الساحات يف ظل تشتت األحزاب التقليدية وضعف املجتمع املدين، وكذلك الدور الذي قامت به 
فروع هذه اجلامعة يف تونس وليبيا واليمن وسورية، مع الدور القتايل الذي لعبته اجلامعات اإلسالمية 
بعد  ما  يف  عليها  وترتب  السابق،  النظام  مع  ا  عسكريًّ املواجهة  احتدت  عندما  ليبيا  يف  تشدًدا  األكثر 
تأسيس مليشيات إسالمية نافذة. عموًما يمكن متييز االجتاهات اإليديولوجية للجامعات اإلسالمية 

املختلفة من حيث موقفها من العمل السيايس عىل النحو اآليت:)7(  

املشاركة  مبدأ  والتعليم ورفض  الدعوة  اختار  العلمي، وقد  أو  املحافظ  األول: هو اخلط  االجتاه 
السياسية، مركزا جهده عىل ما يعده تصحيًحا للجوانب العقائدية والعلمية.

اإلسالمية  األحزاب  ضد  تشدًدا  أكثر  وهو  سياسيًّا،  األول  اخلط  يمني  عىل  يقف  الثاين:  االجتاه   
نفسها، وتقوم مقاربته السياسية عىل مبدأ »طاعة أولياء األمور« ورفض املعارضة السياسية. 

االجتاه الثالث: عىل اجلهة املقابلة متاًما يقف تيار آخر هو السلفية اجلهادية، وتقوم مقاربته السياسية 
ويمثل  معينة،  أوقات  يف  املسلح  الراديكايل  التغيري  وتبني  املعارصة،  العربية  احلكومات  تكفري  عىل 

خطاب هذا التغيري احلاضنة اإليديولوجية لشبكة القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(.

 االجتاه الرابع: هو تيار سلفي يقف يف الوسط، وجيمع ما بني العقائد واألفكار الدينية السلفية من جهة، 
والعمل احلركي واملنظم وحتى السيايس من جهة أخرى، ويمثل هذا اخلطاب مجاعة اإلخوان املسلمني خاصة.

       .www. alwatanvoice.com، (   عبد الحكيم سليامن وادي، مفهوم اإلسالم السيايس، نرش يف 07/12/)201 ، صحيفة دنيا الوطن((

)6( حيدر إبراهيم عيل، أزمة اإلسالم السيايس: الجبهة اإلسالمية القومية يف السودان منوذجا، مركز الدراسات السودانية، الكتاب األول، ط1، ) الدار البيضاء: 

مطبعة دار قرطبة ، 1991(، ص .)1

)7( محمد أبو رمان، السلفيون والربيع العريب: سؤال الدين والدميقراطية والسياسة العربية، ط1، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية(، ص16، 17.
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حيث نقل »الربيع العريب« اإلسالميني إىل مقدمة املشهد السيايس بعد عقود من اإلقصاء، فمثلوا 
العربية،  الشعوب  فيها  اختارت  نزهية،  انتخابات  طريق  عن  السلطة  إىل  يصل  سيايس  مكون  أول 
وألول مرة من حيكمها، وعربت عن تطلعها لتغيريات جذرية عىل املستويات السيايس واالقتصادي 
والثقايف واالجتامعي)8(. وعىل الرغم من مشاركة اإلسالميني يف الثورات العربية وأدوارهم املشهودة 
يف إنجاحها، فإن مرشوعات اإلسالميني التغيريية واإلصالحية ال تعرتف بالثورات أو العمل الثوري 

ولو كان سلميًّا، طريًقا للتغيري أو أحد أدواته األساسية)9(. 

لكن هذا احلدث الدراماتيكي املتمثل يف ظاهرة »الربيع العريب« فرض عىل مجاعات االسالم السيايس 
تغيري تكتيكاهتا من أجل هذه الفرصة التارخيية، حني زحفت تلك اجلموع اجلامهريية اهلادرة يسندها 
لقيادات  املتدفقة  اجلموع  هذه  افتقاد  ومع  »العوملة«،  أتاحته  االتصال  وسائط  يف  مسبوق  غري  تطور 
واضحة »لكل هذه األسباب انخرطت تلك اجلامعات يف هذه اإلحتجاجات بكل زمخها وتصدرهتا، 
ما دامت هذه التكتيكات وسيلة ال تغري من مبدأ االسرتاتيجية الغائية وثوابتها«، )وبرز إسالم سيايس 
ما  مزدوج،  خطاب  ظهور  اىل  إضافة  الديمقراطية،  اللعبة  بأصول  يقبل  الظاهر  يف  اخلطاب  معتدل 
ما  بل كذلك يف  والعلامنية  الليربالية  التيارات  فقط مع  ليس  الباب عىل رصاعات عدة ومعقدة،  فتح 
الدولة  التيارات اإلسالمية نفسها، وهناك أيًضا رصاع مفتوح مع اإلسالم السيايس حول أسس  بني 
والدستور، واملرشوع احلضاري املمكن والنظام العام والقوانني والثقافة والتعليم واملرأة ودورها(. )10(

لذلك فإن تيار اإلسالم السيايس ممثاًل يف األحزاب اإلسالمية التي وصلت اىل سلطة احلكم 
بعد اندالع الثورات العربية، قد واجهت حتديات كربى أجهضت جتارهبا يف احلكم بعد ما فشلت 
السلطة،  يف  بقائها  أمد  بإطالة  مناعتها  لزيادة  مضادة  إسرتاتيجيات  أو  بديلة  سياسات  بلورة  يف 
وهذا يعود إىل أسباب عدة تتمثل يف التحول الرسيع من املعارضة اىل السلطة، دون خربة كافية 
يف شؤون احلكة، فضاًل عىل اتساع الفجوة بني الرؤى النظرية التي تطرحها والسياسات العملية 
التي تنفذها)11(حيث شهدت التجربة السياسية لإلخوان املسلمني يف مرص أو ليبيا تعثًرا، وذلك 
بإخفاق املرشوع السيايس لإلخوان يف مرص، انتهى بعزل الرئيس »حممد مريس« من طرف املؤسسة 
العسكرية املرصية، والتضييق عىل مجاعة اإلخوان، ويرجع الدكتور »خليل العاين« هذا السقوط 

لسببني رئيسني مها)12(: 

)8(   أحمد أوعود، أحمد زفاىف وآخرون، الربيع العريب وأسئلة املرحلة، ط1، )بريوت: مجلة منار الهدى، 2012(، ص ).

)9( حامد قييس، اإلسالميون وتحديات الحكم ومحنتهم يف أعقاب الثورات العربية، ط1، )عامن: مركز دراسات الرشق األوسط، 2012(، ص 62.

)10( حسن كريم، الربيع العريب وعملية االنتقال إىل الدميقراطية، ط1، )بريوت: دار الرشق للكتاب بريوت، )201(، ص )1.

)11( مجموعة باحثني، صعود الرديكالية الدينية يف العامل العريب، ط1، )عامن: مؤسسة فريديرتش إيربت، )201(، ص 1)

)12( خليل العاين، ))جامعة اإلخوان املسلمني مرحلة ما بعد مريس((، مجلة سياسة عربية، العدد )) (، )الدوحة: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 
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لدهيا رؤية  واثقة  الترصف كقوة حاكمة  املسلمني يف  السياسات فشل اإلخوان  1_ عىل مستوى 
واضحة للمستقبل. فعىل مدار عام من حكم مريس اعتمدت اجلامعة آلية وحيدة لتحقيق توازن مع 

القوى السياسية املنافسة، وهي احلشد والتعبئة حتى وهي يف احلكم. 

 2_فشل اإلخوان أيًضا بسبب عدم قدرهتم عىل السيطرة عىل خمالب الدولة العميقة، وهم جمموعة 
الفساد  ثقافة  اإلبقاء عىل  أجل  وتقاتل من  مبارك،  نظام  ترعرعت يف عهد  التي  والرموز  املؤسسات 
إثر سقوط  ليبيا  إىل  بعد عودهتا  اإلسالمية  اجلامعات  تفلح  »ومل  ا.  واقتصاديًّ الرثة سياسيًّا  ومنظومته 
قادًرا  ا وسياسيًّا  تنمويًّ برناجمًا  تقدم  الرغم من حصوهلا عىل مقاعد يف احلكم، مل  القذايف، وعىل  نظام 
عىل إنقاذ ليبيا من الفوىض يف إطار دولة سنية مهابة حتظى بالتأييد احلزيب والشعبي، بل أسهمت تلك 
الفرصة  أتاح  الذي  األمني«.)13(األمر  واالنفالت  السياسية  الفوىض  نحو  البالد  دفع  يف  اجلامعات 
ومتدد  وسورية،  العراق  من  كبري  جزء  عىل  سيطر  الذي  )داعش(،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لتحرك 
بالسيطرة عىل مدينة »رست« الساحلية يف ليبيا، وشكل فرًعا له يف »سيناء« بمرص، هذا التنظيم الذي 
التيار السلفي اجلهادي كام ذكرنا سالًفا، ويقوم خطابه عىل  ينطلق من حاضنة أيديولوجبة تتمثل يف 
فكرة حمورية وهي تكفري احلكومات العربية، ويرتبط صعود تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« بوصفه 
فاعاًل إقليميًّا عابًرا للدول واملجتمعات، بعاملني رئيسني، ومها: )14(األول / يتمثل بالنزعة الطائفية يف 
املنطقة النامجة عن النفوذ اإلقليمي اإليراين، والفراغ السيايس السني، وانفجار الرصاعات عىل أسس 
دينية وطائفية وعرقية يف كل من العراق وسورية، والثاين/ينبثق من سياسات األنظمة السلطوية وقمع 
االحتجاجات وحالة االنسداد )ليببا نموذًجا(، واالنقالب عىل خمرجات »الربيع العريب« ألنه مركب 
تعيشه  الذي  االهنيار  استغالل  »داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أراد  فقد   ،)) سياسية..  أزمة  عىل 
املنطقة، وضعف احلكومات املركزية، وتعاظم التدخالت العسكرية الغربية، وغياب السيادة الوطنية، 
وتعاظم االستقطاب الطائفي، واستفحال الغضب لسياسات التهميش واإلقصاء، إلقامة »دولة« وفق 
مقاساته اإليديولوجية)15(ويكمن مأزق احلركات اإلسالمية املعارصة يف مشكلة التوفيق بني التجديد 
والعودة إىل األصول، حيث تلجأ إىل تفسريات مبارشة للنصوص الدينية وتلهث للحاق بالكشوفات 
العلمية والنظريات احلديثة يف خمتلف املعارف، ومن هنا جاء احلديث عن االقتصاد اإلسالمي وعلم 
االجتامع اإلسالمي أو علم النفس اإلسالمي، وأسلمة العلوم.إن تيار اإلسالم السيايس )بتدرجاته( 
نمط  أو  املؤسسات  أو  هبا،  التنبؤ  يمكن  التي  الشاملة  أو  املمنهجة  الربامج  من  جمموعة  أي  يقدم  ال 

)201(، ص ).

))1( من دون ذكر اسم الباحث، الجامعة اإلسالمية يف ليبيا، حظوظ الهيمنة السياسية وتحدياتها، ط1، )عامن: مؤسسة فريديرتش إيربت، )201(، ص 7.                                                                    

))1( للمزيد انظر: حسن أبو هنية، محمد أبو رمان، تنظيم الدولة االسالمية، ط1، )عامن مؤسسة فريديرتش إيربت ، )201(  ص )22 .

))1( للمزيد انظر: عبد الباري عطوان، الدولة اإلسالمية: الجذور..الوحش املستقبل، ط1، )بريوت: دار الساقي، )201(، ص9-10.
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القيادة - وذلك باستثناء الدعوة املنتظمة والقريبة من اإللزامية اىل إقامة »حكومة إسالمية« أو إقامة 
»دولة إسالمية«، وما تعنيه هذه التعابري بشكل دقيق أمر غري معروف.)16(فلم تبلور تيارات اإلسالم 
السيايس ما يؤهلها الستيعاب مقدمات املرشوع الديمقراطي، عىل الرغم من إعالن بعض أطرها عدم 
تناقض توجهاهتم الديمقراطية مع مرجعيتهم الدينية، ورسائل التطمني التي أرسلوها بعد فوزهم يف 
انتخابات تونس واملغرب مل تنتج خطاًبا واضًحا متامسًكا، يف مدنية الدولة، وكيفية التدبري، وقد يتطلب 
األمر جتربة طويلة، من أجل تركيب يستوعب مقدمات وآليات اخليار الديمقراطي، مقرونة باملرجعية 
التي يتشبثون هبا، مع حماولة منحها املرونة لتصبح كذلك.)17(ونستذكر يف هذا الشأن موقف الشيخ 
1905( معلم السلفيني كام كان يلقب، وهو أحد أهم رواد التجديد  املرصي حممد عبده )1849- 
واإلصالح الديني)السلفية اإلصالحية( مع معلمه الشيخ مجال الدين األفغاين وغريهم )حيث دعا 
الشيخ حممد عبده يف آن مًعا إىل التحديث وإىل العودة إىل السلف الصالح(، وهذا الشكل من أشكال 
العودة اىل األصول خمتلف عام نشهده اليوم يف األصولية السائدة اليوم، والشيخ حممد عبده كان يف 

الوقت نفسه معادًيا للهيمنة األوروبية ومناهًضا لالستبداد املحيل )18(.

 اخلالصة

 عىل الرغم من انحسار مد تيار اإلسالم السيايس بعد الربيع العريب يف مرص بعزل مريس، وعودة 
املؤسسة العسكرية للهيمنة عىل السلطة يف مرص عرب حكم الرئيس »عبد الفتاح السييس«، والتضييق 
خارج  نزوحهم  أو  السجون  يف  بقياداهتا  الزج  طريق  عن  إما  املرصية  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  عىل 
مرص، إال أن احلال كان وما يزال خمتلًفا يف كل من ليبيا وتونس )مع الرصاع الذي ما زال حمتدما يف 
سورية ،وتشابك املشهد يف اليمن(؛ فعىل الرغم من عدم جتيل مرشوعات واضحة لإلسالميني يف ما 
يتعلق بالسياسات عىل مستوى الدولة، يف ظل الرؤية اإلسالمية التي تتدرج تصوراهتم حوهلا، إال أهنم 
ما زالوا قوة مهيمنة عىل األرض، ففي تونس انخرط حزب النهضة االسالمي يف اللعبة الديمقراطية 
االنتخابات  يف  مؤثًرا  رقاًم  وظل  العلامين،  التيار  مع  مصاحلة  وعقد  التنازالت  من  عدًدا  قدم  أن  بعد 
التونسية املتوالية، ومن ثم، شكل ثقاًل حاساًم يف التوازنات السياسية، ما جعل تونس تشكل استثناء 
يف ظاهرة ثورات »الربيع العريب«، عىل الرغم من اإلخفاق االقتصادي الذي ما زالت تئن تونس حتت 
والبناء  العدالة  حزب  حيث  ومهيمنًا  موجوًدا  السيايس  اإلسالم  تيار  زال  ما  أيًضا  ليبيا  ويف  وطأته، 
حيث  )سابًقا(  املقاتلة  اإلسالمية  الليبية  للجامعة  املمثل  الوطن  وحزب  املسلمني،  لإلخوان  املمثل 
اليوم  أضحت  »وأهنا  القذايف،  نظام  إسقاط  بمحض  حلت  أهنا  بلحاج«  »عبداحلكيم  زعيمها  أعلن 

)16( حيدر إبراهيم عيل، أزمة اإلسالم السيايس: الجبهة اإلسالمية القومية يف السودان منوذًجا، ص )1. مرجع سبق ذكره ص

)17( كامل عبد اللطيف، الثورات العربية: تحديات جديدة ومعارك مرتقبة، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، )201، ص.9).

)18( عبد الوهاب املؤدب، أوهام اإلسالم السيايس، دار النهار للنرش، بريوت، ط 1، 2002، ص 77.
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طيفًا سياسيًّا متمثاًل يف حزب »الوطن«، وبالفعل نجحوا يف أول انتخابات تشهدها ليبيا بعد انتفاضة 
الوطني  )املؤمتر  االنتفاضة  هذه  بعد  برملان  أول  يف  ممثلني  ووصلوا   ،2011 عام  فرباير  17شباط/ 
العام(، عىل الرغم من إخفاقهم يف انتخابات) جملس النواب( هذا الربملان الذي حل بدياًل من املؤمتر 
الوطني العام، األمر الذي جعل تيار اإلسالم السيايس يرفض هذا الربملان ويتمسك  باملؤمتر الوطني 
ا بحكم  العام، وال يرى غريه برملاًنا، وتتضح قوة وهيمنة اإلسالم السيايس يف ليبيا، حيث ما زال قويًّ
الواقع عىل األرض، حيث تتخذ هياكله ومليشياته النافذة من العاصمة طرابلس مقًرا هلم، حتى إهنم 
الصارمة   »املركزية«  متثل  زالت  ما  التي  العاصمة  هذه  املنتخب،  النواب  بمجلس  االعرتاف  رفضوا 
التي كانت يف النظام السابق حيث توجد هبا كل املؤسسات السيادية يف ليبيا، وخاصة مرصف ليبيا 
حصل  )الذي  املؤقتة  وحكومته  الليبي  الرشق  يف  النواب  جملس  حماوالت  من  الرغم  عىل  املركزي، 
الليبي،  الرشق  مواز يف  مركزي  إحداث مرصف  الصخريات(  اتفاق  مدة واليته بحسب  متديد  عىل 
وهي أيًضا أي طرابلس مقر حكومة الوفاق املعرتف هبا دوليًّا، واملنبثقة عن اتفاق الصخريات »والتي 
من  الرغم  عىل  رست«،  مدينة  يف  وجوده  وإهناء  داعش«  »تنظيم  هزيمة  يف  هلا  تتبع  قوات  أسهمت 
مقر »جملس  وأيًضا طرابلس هي  مدينة طربق(،  الليبي )ومقره  الرشق  النواب يف  نزاعها مع جملس 
الدولة االستشاري« املنبثق من االتفاق نفسه، والذي هييمن عليه اإلخوان املسلمني، عىل الرغم من 
انحسار مد اإلسالم السيايس يف املدينة الثانية »بنغازي« التي تشهد هيمنة نفوذ ما يسمى بـ »اجليش 
الليبي« بقيادة املشري »خليفة حفرت« بعد هزيمته ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، واملتحالف مع 
قوى اإلسالم السيايس يف طرابلس، ويف هذه األيام يقود هذا »اجليش« الذي يرى فيه الطرف اآلخر 
ليبيني إسالميني  بأنه ضم إىل »اجليش« مقاتلني  قبلية، ويتهم »خليفة حفرت« مؤخًرا  حمض مليشيات 
القتال حتت  بجواز  أفتى هلم  املدخيل«)19(الذي  »ربيع  السلفي  السعودي  الشيخ  أتباع  من  »مداخلة« 
راية حفرت ألنه يتبع السلطة الرشعية »جملس النواب« يف الرشق الليبي وحكومته املؤقتة، وهذا التيار 
السلفي )كام ذكرت آنًفا( هو اجتاه تقوم مقاربته السياسية عىل مبدأ »طاعة أولياء األمور«، وأكثر تشدًدا 
املدخيل  السلفي  التيار  هذا  بأن  )علام  السياسية  املعارضة  ويرفض  نفسها،  اإلسالمية  األحزاب  ضد 
»عبدالرؤوف  الشيخ  املالزم   خصوًصا  العاصمة  يف  ويمثله  الليبية،  املدن  أغلب  يف  أتباع  لديه  صار 
كاره« الذي تتبعه مليشيا قوية تسمى بـ »قوة الردع » تكافح اجلريمة يف العاصمة وتسيطر عىل وسط 
ما  يقود حرًبا ضد  الدول ها هو  وامليناء(، ومدعوًما أي هذا »اجليش«  من بعض  العاصمة واملطار 
يسمى بمجلس »شورى ثوار درنة« املسيطر عىل مدينة »درنة« من أجل إجالئه ودحره من آخر مدينة 

)19(  هو ربيع بن هادي بن محمد عمري املدخيل، ولد عام  2)19  يف قرية »الجرداية« بالسعودية، وهو من قبيلة املداخلة املشهورة يف منطقة »جازان« 

باململكة، ويعتمد تياره  يف دعوته ومنهجه عىل أمرين؛ الوالء املطلق للسلطة الحاكمة والطاعة الكاملة  للحكام  والدفاع عن مواقفهم وسياساتهم  مهام 

كانت، والهجوم املستمر  عىل املخالفني  خاصة  من التيارات اإلسالمية، ويأخذ التيار املدخيل عىل الحركات اإلسالمية خوضها يف السياسة، ويعارض جامعة 

اإلخوان املسلمني، ودعا رصاحة يف فتوى له إىل قتالهم، ففي 10 يوليو/متوز 2016، كتب يف موقعه إن »اإلخوان املسلمون أخطر الفرق عىل اإلسالم منذ 

قامت دعوتهم، وهم من أكذب الفرق بعد الروافض، عندهم وحدة أديان، ووحدة الوجود، وعندهم علامنية«، كام عارض« الربيع العريب »بوصفه خروًجا 

www.aljazeera.net :عىل والة األمر من الحكام«، انظر موسوعة الجزيرة
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العاصمة طرابلس،  السيايس يف  اإلسالم  لتيار  واملوالني  الليبي،  الرشق  اإلسالميني يف  حتت سيطرة 
هذا »اجليش« الذي حيظى ببعض الرشعية الشعبية عىل األرض  نظًرا السرتجاعه خاصة السيطرة عىل 
إدارة  املوانئ النفطية  يف منطقة اهلالل النفطي )موانئ السدرة ورأس النوف والطريقة والزويتينة( من 
قبضة مليشيا »إبراهيم اجلرصان« يف  11/9/2016 يف ما عرف بعملية  »الربق اخلاطف«، والذي 
يعود اليوم بعد اقرتاب سيطرة »اجليش« عىل درنة ملحاولة انتزاع السيطرة عىل منطقة اهلالل النفطي 
من جديد، ويرى بعض املحللني أن ذلك يأيت يف إطار الرصاع بني قوى اإلسالم السيايس املتمركزين 
يف طرابلس خاصة يف مواجهة »اجليش »بقيادة خليفة حفرت، الذي يرجح بأنه استعان باملداخلة كتيار 
ديني سلفي رافض لإلخوان املسلمني، وهم األبرز يف مجاعة اإلسالم السيايس، واستباقا ألي تراجع 
»قبيل« عن مواصلة دعمه، خاصة عندما نرى أبرز الضباط املداخلة وهو املالزم »أرشف امليار« هو 
بنغازي  مدينتي  بني  وفروعها    2016 عام  منتصف  يف  باحليش  السلفية  »التوحيد«  كتيبة  أسس  من 
وإجدابيا، وكذلك النفوذ الذي حيظى به الضابط املدخيل »حممود الورفيل«، وكيف مكن املشري خليفة 
حفرت بعض املداخلة تويل عدد من املناصب يف »اجليش« كاملالزم »حممد البوعييش« آمًرا لقوة مكافحة 
اإلرهاب بإجدابيا، واملدخيل البارز العقيد »ميلود الزوي« ناطًقا باسم القوات اخلاصة، والرائد »عيل 

التائب« ناطًقا  باسم القوات البحرية. 
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التأهيل اللغوي للطفل األصم األبكم

حيزية كروش

امللخص

املجاالت  يف  وتشعبت  املنطوق  واخلطاب  الكتايب  اخلطاب  حول  املتمحورة  الدراسات  كثرت    
فهذا  العرص،  ملقتضيات  مناسبة  األخرية  اآلونة  يف  سيام  وال  داللية...(،  تركيبية،  )صوتية،  املختلفة 
اللغوية جيعلها ترتفع عن االنصياع حتت طائلة الرصد، فهو غري حمدد  التجريدي للنصوص  الطابع 
القسامت، دائم الشكل، ذو طبيعة هالمية يكتب هويته يف سياقاته املتجددة، األمر الذي يدفع باإلنسان 
إىل التأويل يف غالب األحيان، واهلدف من هذه البحوث والدراسات )لغوية كانت أم غري لغوية( هو 
ترشيح اللغة اإلنسانية، ومعرفة اآلخر املعايش للمتكلم يف املجتمع الواحد باللغة املتعارف عليها فيه 
)املجتمع(، إذ مل تقترص الدراسات اللغوية عىل امللفوظات فحسب، وإنام تعدت إىل البحث يف نامذج 

أخرى من اجلوانب اللغوية.

  هذه الدراسات مل تقترص عىل الرشحية املتكلمة فقط، وإنام تعدهتا إىل دراسة ذوي االحتياجات 
اخلاصة وعىل األخص الصم البكم، الذين حياولون ابتكار لغة جديدة بدينامية غري لسانية تسمح هلم 
بالتواصل مع حميطهم االجتامعي، إال أن تلك التضاربات يف اكتساب اللغة لدهيم اختلفت من فرد 
آلخر بحسب بيئته العائلية، وبحسب التعلم الذي تلقاه يف حميطه األرسي، فغالًبا نجد املعنى يعرب عنه 
بإشارات وحركات متعددة، فاإلشارة التي يستعملها األصم األبكم الذي عاش يف وسط عائيل ريفي 
التي تعلمها األصم األبكم الذي عاش يف وسط عائيل متمدن، ومن هنا تتولد  ختتلف عن اإلشارة 
مفارقات واضحة تشوه التوحيد اللغوي الذي من شأنه أن خيلق االندماج ضمن احليز االجتامعي، 

فعملية الفهم ال يمكن هلا أن حتدث مامل تتوافق الشفرات التواصلية التي تشكل الرسالة.

   فالتواصل بينهم جتاوز حدود الكلامت املنطوقة ليشمل حركات اجلسم وأعضائه مشكاًل نوًعا 
خمتلًفا من التواصل املألوف لدى اإلنسان، أال وهو التواصل غري اللساين القائم عىل شفرات اجلوارح 
وهذا  مبارًشا،  تأثرًيا  فيهم  والتأثري  لآلخرين  املعاين  توصيل  عىل  مساعدة  أدوات  يف  املمثلة  الصامتة 
النوع من التواصل هو أحد امليكانزمات التي تسهم يف دمج فئة كائنة غائبة من الناحية اللغوية داخل 
التعليمية  اآلليات  من  بجملة  يمتاز  ومتفرد  خاص  وتعليم  خاصة  رعاية  إىل  حتتاج  فهي  املجتمع، 
املعيارية داخل مؤسسات خاصة ومدارس عادية توليهم أمهية بالغة وعناية لغوية تأهبهم خلوض غامر 

احلياة االجتامعية، وحتقيق التفاعالت اللغوية املشرتكة التي تسمح هلم بالتكيف مع بيئاهتم.
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حتدث داخل املجتمع مجلة من التفاعالت التواصلية، حيث تتولد بينهم حلقات اجتامعية ختلق يف 
نسقها االندماجات التي تؤهل الفرد للولوج إىل احليز االجتامعي الذي ينسج لغته يف غامر الفواعل 

املنبعثة من العالئق احلاصلة يف حياته اليومية.

  مشكلة الصم البكم تكمن يف عدم وجود من يتعاطف معهم فإعاقتهم تسمى )اإلعاقة املظلومة( 
والناس ال تتعاطف إال مع املعاق صاحب )الكريس(، أما الصم البكم فينظرون إليهم عىل أهنم يمشون 
ويلعبون ويلبسون، ولكنهم عىل الرغم من ذلك يعانون وحدة يف املنزل ويف الشارع ويف كل مكان. 
اجلميع يتحدث ويضحك، وهم يكتفون بتقليب أبصارهم فقط من دون معرفة سبب الضحك، وهذا 
مرّد عزلتهم. وعندما كانوا أطفااًل كان اجلميع ال يلعب معهم ألهنم بمنزلة العبء عىل الفريق لكوهنم 

ال يسمعون وال يتكلمون.

يف  نفعهم  بعدم  فقالوا  البكم،  الصم  فئة  حول  اخلاطئة  األفكار  من  كثرًيا  املجتمعي  الفكر  محل   
املجتمع، وبأهنم عبء عىل اآلخر، فهم ال يقدمون أي يشء مفيد، بوصفهم كائنًا مستهلًكا ال منتًجا، 
عانى  األساس  هذا  وعىل  الفئة،  هذه  مع  التعامل  بصعوبة  أقرت  التي  السلبية  النظرة  شاعت  »فقد 
الصم البكم من التهميش حلقبة من الزمن، فكانوا يعيشون جوا من اخليبة والشعور بالنقص...وكانوا 

يشكلون مشكلة جوهرية بالنسبة للمجتمع حيث جلؤوا إىل التسول واإلجرام...«.)1(

 ال بد من توعية اآلخر بأمهية تغيري النظرة السلبية املوجهة هلذه الفئة املضطهدة يف املجتمع، وذلك 
بإدراك احلقيقة القائلة بأن املصاب بالصمم غالًبا ما يصاب بالبارانويا – جنون االضطهاد – فيظن أن 
كل من حوله يسخر منه أو يريد إيذاءه، لكننا يمكن أن نمنع هذا الشعور من الظهور إذا كنا نحتوي 
األصم ونمنحه ما حيتاج إليه من حب وحنان مضاعفني، ونعامله باالحرتام الذي يليق به، فاحلرمان 
من السمع أمٌر صعٌب، ال ينقصه احلرمان من االحرتام أيًضا. كذلك – وهو األهم – تعلم لغة اإلشارة 
وكرس احلاجز اللغوي بني الصم والبكم واألناس الطبيعيني. وللعلم فإن لغة اإلشارة ليست صعبة، 
بل إن معظمنا يتعامل هبا حينام يشري لصاحبه وسط ضوضاء عالية أو إذا أراد أن يكلمه عىل مسافة 
بعيدة ال تسمح بسامع صوته، وعموًما فال ُيعقل أن يتقن األصم لغة اإلشارة، ويعجز عنها من يسمع 

ويتكلم.

الكبرية  املعادلة  هي  فاحلرب  التهميش،  يف  أنموذًجا  السورية  احلرب  صم  املضامر  هذا  يف  ويبدو 
التي ال تكون هلا حسابات مضبوطة، وال قوانني حاكمة إال الضحايا األبرياء الذين يذهبون جفاء، يف 

)1(  ينظر: هناء عبد النبي كنب، فرحات عباس فرحان، أثر البناء النفيس للصم البكم يف معهد األمل يف محافظة البرصة، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، 

)جامعة البرصة(، ص2.
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سبيل حتقيق كل طرف ألهدافه، واحلرب السورية هي من بني املصارع الكبرية التي خلفت الكثري من 
املعوقات عىل غرار اإلعاقة السمعية، التي عزلت كثرًيا من األطفال عن العامل اخلارجي، فالطفل عند 
فقده حاسة السمع يصبح غري قادر عىل تكوين لغة تسمح له بالتعامل مع املجتمع الذي يعيش فيه، بل 

يصبح عاجزا متام العجز عن استيعاب ما حييط به من أوضاع.

استخدام  فعند  مبتغاه،  لتحقيق  آخر  أسلوًبا  التعويق  سياسة  سورية  يف  االستبدادي  النظام  اختذ 
احلكومة للقوة املفرطة لقمع املتظاهرين املطالبني باستقالة الرئيس مل تراِع يف ذلك ما يمكن أن ينجر 
من وراء هتك احلق البرشي يف احلياة، فقد خلفت أناًسا صاًم بكاًم، وكأن هذه احلرب كان هدفها حتقيق 
)صم بكم فهم ال يعقلون(، فال يطلبون باحلق املرشوع، وال يتمسكون باملبدأ املنزوع، وال يفتحون 

أفق البناء هلذا البلد املرصوع.

فقد  من  فمنهم  السوري،  املجتمع  سادت  التي  الظواهر  أهم  بني  من  أصبحوا  سمعيًّا  املعوقون   
حاسته السمعية جراء الصدمات النفسية التي تعرض هلا لفقده شعوره باحلياة ودفء العائلة يف حلظة 
مفاجئة مل حيتسب هلا حساًبا، أو من جراء إصابة جسدية نتجت عن تلك األسلحة املدمرة التي انتهكت 

حرمة جسم السوري.

ويتمثل هذا الطرح السلطوي السوري يف استحواذ النخب احلاكمة عىل الفكر الشعبي، بام جيعلها 
تكرس نمًطا حمدًدا من البنية املعرفية القائمة عىل الثقافة االستعالئية للنخبة جتاه الثقافة الشعبية، وهذا 
بام خيدم توجهاهتا، حيث تكرس اتساع اهلوة بني النخب املثقفة وعامة اجلامهري، األمر الذي ُيكرس 
ضعفهام يف الوقت نفسه، ما يتيح املجال أمام هيمنة النخب احلاكمة التي تستهدف غياب التواصل بني 
النخب املثقفة وعامة اجلامهري، عىل الرغم من توحد أهدافهام يف السعي نحو تغيري النخب احلاكمة، 
نتيجة  املثقفني  دور  تفعيل  وعدم  جهة،  من  العربية  الدول  يف  األمية  انتشار  إىل  التجايف  هذا  ويعود 

هتميشهم، والتضييق عليهم أو قمعهم وإبعادهم من أجل إلغاء أي إمكان للتأثري اإلجيايب. 

حيقق إحداث مثل هذه اإلعاقات األهداف املطلوبة كلها من دون عناء، فقد فَقَد الفرد قدرته عىل 
تكوين لسان ناطق يسمح له بالتعبري عن نفسه، والدفاع عن حقه، ومن ثم تشكلت البنية االستبدادية 

يف هدوء تام، وبعيًدا عن التوترات السياسية التي تنجم عن الثورة الشعبية.

إن إدخال اإلعاقة السمعية يف احليز السيايس هي نظرة وجيهة إىل ما يمكن أن يكون نتيجة غري 
متعمدة، فاهلدف األول لنظام االستبداد هو القتل، لكن القتل أنواع، ومن أقساها خسارة حق الكالم 
بوصفه أهم الوسائط الطبيعية التي يعيش هبا اإلنسان. فاحلاكم املستبد يرى أن من األفضل تشكيل 
شعب أصم أبكم جيهل حقوقه، ويعجز عن املطالبة هبا، بل معزول متام العزل عن االندماج يف العامل 
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الذي ولد فيه، أفضل من موته، فهو يستغل يًدا عاملة، وعبيًدا يعيشون حتت وطأة التسلط ويف ظل 
العبودية يف صمت واستسالم.

 إذن، يمكن القول إن اإلعاقة السمعية يف سورية هي من بني املخلفات التي عادت بالفائدة عىل 
النظام االستبدادي، فقد كبل اللسان، ورضبت اآلذان، فال أحد يثور ويتكلم، وال أحد له احلق بأن 

يرصخ من األمل، بل صم بكم عمي.  

  يف ضوء ما سبق كله، تتبنى املؤسسات اخلاصة لغة اإلشارات بوصفها آلية منهجية حتقق الدمج 
تواصلية  قنوات  تفتح  فهي  سمعي،  عجز  بسبب  النطق  خاصية  من  املحرومة  الفئة  هلذه  االجتامعي 
بني الصم البكم وغريهم من أفراد املجتمع، لتسد الفجوة اللغوية التي تسببت هلم يف عزلة اجتامعية، 
ففاعلية هذه األخرية )لغة اإلشارات( تكمن يف التصوير البرصي للغة املنطوقة، فكل حركة يتكيف 
معها جسد األصم األبكم تولد داللة مفهومة من قبل املتلقي، وبذلك تكتمل الدورة التواصلية لكن 
األعضاء  كل  استعامل  إليه  واملرسل  املرسل  عىل  بفرض  حيث  املعتادة  املنطوقة  للغة  خمتلف  ببديل 
لتحليل اللغة الصامتة التي تنتج عن األصم األبكم، من هذا املنطلق نطرح مجلة من املشكالت التي 

حتدد جوهر البحث:

ماذا نعني بالتواصل غري اللساين؟ ومن هو األصم األبكم؟ وما هي لغة اإلشارات؟	 

ما أهم اآلليات التي يستخدمها اخلرباء لدمج األصم األبكم؟	 

هل استطاعت لغة اإلشارات التعبري بصدق وأمانة عام يريده األصم األبكم؟	 

التواصل: مفهومه، رشوطه، عنارصه

  التواصل )communication( مصطلح يكتنفه بعض الغموض من جراء ثرائه املعجمي ونظًرا 
لتداخله مع عدد من املصطلحات التي تشاركه يف الداللة، إذ نجد بعض الكلامت تزامحه من ناحية 
التخاطب...(،  اإلخبار،  اإلبالغ،  اإليصال،  )االتصال،  الداليل  احلقل  حيث  من  وأخرى  جذرية، 
هلذا نجد الدارسني اللسانيني واللغويني قد حددوا مفهومات اصطالحية هلذا املصطلح مستقاة من 

مشارب خمتلفة.
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 التواصل بصورة عامة هو تبادل أدلة بني ذات مرسلة وذات مستقبلة، أي إنه عملية نقل لألفكار 
العملية  لتحقيق هذه  األمثل  الواسطة  اللغة  النفسية والشعورية، حيث متثل  االنفعاالت  وتعبري عن 
)فهي وسيلة ختاطب وتفاعل واتصال بني أفراد املجتمع()2(، والتواصل بوصفه التجسيد الفعيل للغة 
وممارستها بنظمها وقواعدها هو الفضاء التطبيقي الذي يتم فيه استعامل هذه األخرية، وعدم االكتفاء 
تبعث  التي  احلية  االجتامعية  تدخل حيز  بل  اخلطابات  أبنية  التي تشكل  اللغوية  املعايري  تلك  بحفظ 
الروح يف الرموز اللغوية بأنواعها كلها )كلامت، عالمات، إشارات...(، وعىل هذا األساس تأكدت 
)اجتامعية اللغة مما يقتيض إعطاء االستامع قدًرا أكرب من االهتامم، بوصفهام املهارتني األكثر استعاماًل يف 
االتصال اللغوي()3(، أي إن الكالم واالستامع مها نواة التواصل الكامل السليم، فال يمكن حدوث 
تفاهم ما مل تتوافر هاتان اخلصيصتان )فالتواصل ال يصبح ممكنًا إال ألن املنصت هو أيًضا يفهم قصد 

املتكلم، وهو يفهم ذلك القصد())(.

يقول شارل كويل )charles cooley( يف هذا  إذ  اإلنسانية،  العالقات  التواصل هو جوهر     
يتضمن كل  إنه  اإلنسانية وتتطور،  العالقات  توجد  بواسطته  الذي  امليكانيزم  »التواصل هو  الشأن: 
رموز الذهن من وسائل تبليغها عرب املجال وتعزيزها يف الزمان، ويتضمن أيًضا تعبري الوجه وهيئات 
الرسالة  لتبليغ  املختلفة  ترتكز عىل مجلة من اآلليات  التواصل عملية  إن  اجلسم واحلركات...«، أي 

املطلوبة، سواء كانت منطوقة ومرئية، املهم أنه يقوم عىل عمليتي الفهم واإلفهام.

يف  للرسائل  واملستقبلون  املراسلون  يتفاعل  هبا  التي  )العملية  بأنه  )التواصل(  يعرفه  من  وهناك   
املتفق  العالمات  من  نظام  وفق  إال  حتدث  ال  التواصلية  فاالنصهارات  معينة()5(،  اجتامعية  سياقات 
عليها من قبل املرسل واملرسل إليه اللذين ينتميان إىل احليز االجتامعي نفسه، أي حدوث توافق نسبي 

بني الطرفني من حيث لغة الرسالة املبعوثة.

   التواصل دعامة أساس يقوم عليها النشاط اإلنساين االجتامعي املتمثل بني أفراد جمموعة برشية 
معينة، فكل فرد له دوره التواصيل الذي يفرض عليه التعامل مع غريه، ويسمح له يف نفس الوقت 

بأداء وظائفه االجتامعية.

)2( محمد وطاس، أهمية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة ويف تعليم لغة األجانب خاصة، )الجزائر: املؤسسة الوطنية لكتاب الجزائر، 1988(، 

ص187.

))( محسن عيل عطية، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، ط1، )األردن: دار الرشوق، األردن، 2006(، ص167.

))( هورسل، اللغة، عبد السالم بن عبد العايل )مرتجامً(، ط)، )الدار البيضاء: دار توبقال، 2010(، ص71.

))(  طلعت منصور، سيكولوجية االتصال، مج11، )الكويت: عامل الفكر، 1980(، ص108.
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والتواصل كغريه من العمليات اإلنسانية املنظمة له جمموعة من الرشوط التي حتدد سامته وقواعده، 
نذكر منها: 

معرفة املرسل بمحيطه الطبيعي واالجتامعي معرفة حقيقة، أي جيب أن يكون عل علم بالتحوالت    1
العلمية والثقافية ملجتمعه.

هو    2 كام  الواقع  عن  تعبريها  ومدى  الرسالة،  بمضمون  عميق  وعي  عىل  املرسل  يكون  أن  جيب 
موجود.

العمل عىل ربط خربة املرسل وأثرها يف الوسط اخلارجي بخربة املستقبل للرسالة.    3

التأكد من التجانس يف النظام التواصيل بني املرسل واملستقبل.   4

جيب إعداد الوسيلة الناقلة أو الصلة إعداًدا دقيًقا، لتكون مهيأة حلمل اخلربات أو املعلومات املراد    5
نقلها من املرسل إىل املستقبل)6(.

ختاطبية  دورة  بدورها  املشكلة  العنارص  من  جمموعة  تفاعل  خالل  من  التواصلية  العملية  تتكون 
تضمن إيصال الرسالة إىل اآلخر، نذكر هذه العنارص كاآليت:

 املرسل: وهو املتكلم، أو املخاطِب.	

 جهاز اإلرسال: وهو عند اإلنسان اجلهاز الصويت الذي حيدث األصوات.	

 املرسل إليه: أي السامع أو املخاَطب.	

 جهاز االلتقاط: وهو عند اإلنسان اجلهاز السمعي )األذن(.	

 القناة التي توصل اخلطاب: وهي يف حال اخلطاب الشفهي اهلواء، ويف حاالت أخرى كل 	
مادة من شأهنا إيصال الذبذبات الصوتية.

)6(  ينظر: أحمد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، )الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية، 2000(، ص77.
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 الرسالة )اخلطاب(: وهو الكالم أو ما ينوب عنه، أي كل ما يصدر عن املرسل ليوصله غىل 	
املرسل إليه.

 الوضع: ال يتم التفاهم بني املرسل واملرسل إليه إال بوجود اخلطاب اللغوي نفسه، أو بتعبري 	
آخر اللغة التي اصطلح القوم عىل استعامهلا.)7(

أنواع التواصل

يشمل التواصل نوعني؛

التواصل اللساين. 1

    وهو حمصور يف الفعل الكالمي، أي ما تعلق بامللفوظ املسموع، حيث ال بد من تضافر ثالثة 
االتصالية  )فالعملية  الكالم،  دائرة  تتحقق  لكي  والقصد،  واملدلول  الدال  وهي:  حلدوثه  عنارص 
اللسانية يف البعد العام تعني تبادل األفكار واملعلومات بني املتكلمني يف إطار حوار هادف، وأدواته 
هي األنظمة املتعددة()8(، ويعد رمان جاكبسون هو املؤسس الرئييس للنموذج اللساين 1964م، حينام 
انطلق من فكرة أساسية مفادها أن التواصل هو الوظيفة األوىل للغة، وتأكد ذلك من خالل نموذجه 

املشهور الذي أبرز فيه العنارص الستة لعملية التواصلية: 

contexte سياق

distinateur مرسلmessage رسالةdistinatair مرسل إليه

contact اتصال 

   خمطط يوضح عنارص العملية التواصلية عند جاكبسون

)7( انظر: خلوة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، )الجزائر: دار القصبة، 2000(، ص28.

)8( صالح بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، )الجزائر: دار هومة، 2000(، ص2).
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      )التواصل اللفظي يكون بني الذوات املتكلمة لوحدات فونيمية ومقطعية مورفيمية ومعجمية 
يتم  يعتمد عىل أصوات ومقاطع وكلامت ومجل منطوقة، بحيث  اللفظي  التواصل  أن  وتركيبية، أي 
عرب القناة الصوتية السمعية()9(، أي أنه خطاب مبارش غني عن التأويل إال يف حاالت خاصة حتتاج 
إىل استثامر املزيد من اجلهد يف تلقي املفهوم، ألن الركيزة األساس هنا هي اللغة املنطوقة، فكام قال دي 

سوسري:« اللغة نظام من العالمات الدالة«)10(.

   رسمت املدرسة الوظيفية اخلطوط العريضة للنظرية التواصلية التي تؤدهيا اللغة، ونذكر عىل سبيل 
املثال ال احلرص أندري مارتيني )القائل أن اللغة تعترب متفصال مزدوجا يؤدي وظيفة التواصل، وقد 
القواعد  اإلنسانية يستعملون نفس  اللغة  املونيامت والفونيامت، فمتكلموا  املزدوج  بالتمفصل  قصد 
املستخدمة يف البيئة اللغوية نفسها، مما يسهل عليهم عملية التواصل ويتيح هلم استقبال وإرسال وحتليل 
 communication( الكالمي  بالتواصل  عنه  نعرب  ما  هو  األخري  وهذا  كافة،  اللغوية  املرسالت 

verbal( وهو الشكل الذي حيتل حيزا كبريا يف عملية التواصل()11(.

     استطاع علامء اللغة العرب حتديد الوظيفة التواصلية للغة، وخري دليل عىل ذلك املقولة الشهرية 
للعامل العريب ابن جني، ومفادها: »فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم«)12(، فابن جني من 
خالل هذه املقولة كأنه أراد أن يبني لنا أن اإلنسان يستطيع إيصال ما يريده من خالل تلك األصوات 
التي تصدر عنه، ثم ترتجم يف شكل كلامت مفهومة من قبل السامع الذي يعيش يف نفس البيئة اللغوية 
التي ينتمي إليها املرسل، وبالتايل فالتواصل اللساين )ال يعدو أن يكون أكثر من أصوات متتابعة ملعنى 

مفهوم حسب هذا التعريف العريب القديم()13(.

يف  تتمثل  وأساس  رئيسة  وظيفة  هلا  اللغة  أن  وهو  أال  أسايس  مبدأ  عىل  اللغة  علامء  تواضع     
التعبري والتواصل والتفاهم، وأكدوا ذلك من خالل كالمهم عنها بوصفها مؤسسة من املؤسسات 
التي تدرك بشكل  البرشية  اللغة  املجتمع، وهذا حال  التعايش احليايت يف  التي تولدت من  اإلنسانية 
واضح كأداة للتواصل، إذ يقول رشيف إستيتية يف هذا املقام: »التواصل ينطوي عىل قدرة كبرية من 
هبا  نعرب  التي  واألقوال  الترصفات  من  كبري  قدر  اليومية  حياتنا  ففي  واإلنسانية...  االجتامعية  القيم 
املرسل  بذلك  فيكون  فنعطي ونأخذ ونرسل ونستقبل،  ونتلقى هبا مشاعر اآلخرين،  عن مشاعرنا، 

)9( مجموعة من الباحثني، اللغة والتواصل الرتبوي والثقايف مقارنة نفسية تربوية، )الدار البيضاء/ املغرب، د.ن، 2008(، ص62.

)10( فرديناند دي سوسري، محارضات يف اللسانيات العامة، يوسف غازي مجيد النرص )مرتجاًم(، )الجزائر: املؤسسة الجزائرية للطباعة، 1986(، ص22.

)11( مصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا اللغة العربية، املكتبة العرصية، ط1، )بريوت، د.ن، 1998(، ص09.

)12(  ابن جني، الخصائص، ج1، ط1، )مرص: دار الكتب املرصية، )191(، ص)).

))1( عبد الجليل مرتاض، اقرتابات لسانية للتواصلني الشفهي والكتايب، ط1، )الجزائر: دار هومة، )200(، ص)0.
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باثا ومستقبال ويكون كذلك حال املستقبل، وال تستقيم احلياة ببث من طرف واحد بل البد من أن 
تتبادل مع اآلخر مشاعرهم وأفكارهم...وتكون اللغة هي األداة التي حتدث ذلك وتؤديه«)14(. أي 
اآلخر من  يتلقاها  لغوية واضحة  بواسطة رسالة  التواصل  إحداث  يسهم يف  ميكانيزم  اللغة هي  إن 
تتميز  كالمية  حلقة  تتشكل  وبذلك  نفسها،  الرشوط  حتمل  لغوية  برسالة  عليه  فريد  املرسل،  طرف 

باالستمرارية.

  التواصل غري اللساين

    التواصل غري اللساين هو كل تواصل نتج عن لغة غري منطوقة، أي من دون االعتامد عىل األلفاظ 
إليه( إىل اعتامد مجلة من  التواصلية )املرسل واملرسل  العملية  امللفوظة، حيث يلجأ طرفا  املكتوبة أو 
اآلليات احلركية واإلشارية التي ترتكز عىل اجلسد بصفة شبه كلية، فهو تواصل تتحكم فيه رضورات 

بيولوجية.

   تستعمل لفظة التواصل غري اللساين للداللة عىل احلركات واهليئات اجلسمية، وعىل خصوصيات 
لغة األلفاظ، أي بدون  اللساين هو )تواصل بدون  فالتواصل غري  إًذا،  جسدية طبيعية واصطناعية، 
حتقيق سمعي وصويت()15(، فإن كانت اللغة اللفظية تستعمل من أجل نقل أخبار ومعارف فإننا نجد 

اللغة غري اللفظية تعرب باخلصوص عن اإلنسان بصورة أخرى.

   ذهب إدوارد هول إىل أبعد من ذلك حينام )اعترب السلوك الصامت هو األصل يف حياة اإلنسان 
ما دام يشكل نسبة أكرب يف عامل التواصل()16(. يشري إدوارد هول إىل أن العامل املرئي بطقوسه وعاداته 

يشكل لغة متكلمة يف حد ذاهتن يذهب اإلنسان غىل تأويلها والبحث يف معانيها.

  بناء عىل هذا جيمع الباحثون يف حقل التواصل عىل أن مظاهر التواصل غري اللفظي هي جمموع 
ما ينتمي إىل التجربة التي تستوطن الذات، وبام أن التواصل غري اللساين جانب من جوانب التواصل 
أو مكان  بعينه  أو عند زمن  بعينه،  يتوقف عند حد  إنه ال  املمثل للسريورة االجتامعية، أي  اإلنساين 
بعينه، حيث إنه يتضمن عدًدا هائاًل من السلوكات اإلنسانية التي تدرك عرب احلواس، ومن ثم، فنحن 

أمام كم هائل من العوامل التواصلية غري اللفظية)17(.

))1( سمري رشيف إستيتية، اللسانيات املجال والوظيفة واملنهج، ط1، )األردن: عامل الكتب الحديث، )200(، ص676.

))1( أحمد عزوز، مجلة اللغة واالتصال، ع1، )د.م: مخترب اللغة العربية واالتصال، منشورات دار األديب، )200(، ص6).

)16( إدوارد هول، رقصة الحياة، نظمي لوقا )مرتجاًم(، )القاهرة: دار الكتاب، 1987(، ص08.

)17( ينظر: سعيد بنكراد، ))اسرتاتيجيات التواصل من اللفظ إىل اإلمياءة((، مجلة عالمات، ع21، )200، ص10.
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الوسائل  )جمموع  بوصفه  اللساين  غري  التواصل  حتقيق  يف  أساس  بدور  البرصية  القناة  تقوم       
السمعية  غري  مشتقاهتا  أو  اإلنسانية  اللغة  تستعمل  والتي  األشخاص،  لدى  املوجودة  االتصالية 

)الكتابة، لغة الصم البكم(()18(.

  حدد هاريسون )harisson( بعض العنارص التي تتصل بالتواصل غري اللساين وحرصها يف: 

أ-التعابري املنجزة بواسطة اجليد، وتنتمي إىل شفرة اإلنجاز.

ب-العالمات النظامية من مثل طريقة اللباس وتتمثل يف الشفرة االصطناعية.

ج-استعامل املجال وتتمثل يف الشفرة السياقية. 

اآلثار التي حتدثها األصوات واأللوان مثل: نظام إشارات املرور، وهي الشفرة الوسيطة. 

وحدد الدارسون بعض األسس التي يعمدون عليها يف حتليل نظم التواصل، نذكرها يف اآليت: 

le signe: وهي العالقة بني الدالل واملدلول، فكل خطاب مكتوب أو منطوق هو  أ-العالمة 
نسق من العالقات اللغوية، أما العالقات غري اللغوية فهي نظام اإلشارات غري املنطوقة كامللصقات.

الصور  مثل:  وسامته،  خصائصه  تبيان  قصد  ليشء  حمسوس  متثيل  وهي   :icone ب-األيقونة 
الفوتوغرافية.

ج-املؤرش indice: وهو ما خيرب عن يشء خفي كالدخان، فهو مؤرش عىل النار إذا مل تكن مرئية.

د-الرمز symbol: هو كل عالمة تشري إىل هوية يشء مثل احلاممة رمز السالم )19(.

  بام أن التواصل يقوم عىل اخلطاب اللساين وغري اللساين الذي يمثل )مجلة ما يستعني به املتكلم من 
وسائل البيان()20(، فتجدر اإلشارة إىل األمهية البالغة التي يمتاز هبا هذا األخري )التواصل غري اللساين(.

)18( محمد األمني موىس، االتصال غري اللفظي، ط1، )د.م: مطابع أمربيال، 1996(، ص).

)19( مالس مختار، داللة األشياء يف الشعر العريب الحديث، )د.م: دار البشائر، 2002(، ص102.

)20( نواري سعودي أبو زيد، مامرسات يف النقد واللسانيات، ط1، )الجزائر: بيت الحكمة، 2012(، ص127.
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• دقيق يف التعامالت اإلنسانية إىل درجة أنه مسؤول عن االنطباع الذي تكونه عن اآلخر.	

• يؤثر التواصل غري اللساين عىل الرغم من أنه ليس خمطًطا له دائاًم، وتزداد أمهيته يف أثناء الرغبة 	
يف إظهار مشاعر معينة.

• غالًبا ما يكون التواصل مزجًيا من الرسائل الكالمية وغري الكالمية، ولكن غري امللفوظة أقوى 	
بالنسبة إىل إطالق حرية التعبري بني املرسل واملستقبل، وأبرز دليل تلك الصور الكاريكاتورية املتبعة 

ببعض املالمح واحلركات اجلسدية املعربة عن قضية معينة تتواجد ضمن سياق حمدد.

• ألهنا 	 إليه  واملرسل  املرسل  من  كل  نظر  وجهة  من  فاعلية  أكثر  اللفظية  غري  االتصاالت 
احتامل  من  يزيد  ما  واالنفعالية،  الشعورية  حيثياهتا  بكامل  الداللة  بتلقي  تسمح  حيث  سانكرونية، 
وصول املعنى السليم باملعايري التواصلية كلها إىل ذهن املتلقي، فكل شخص قادر عىل إرسال رسالة 
معينة يفهمها الشخص اآلخر بسهولة، ومن دون وعي منه، ويف الوقت نفسه لو كان لديك هدف واع 

وحمدد يمكنك توضيحه من خالل إشارة اليد أكثر من الكالم)21(.

أمهية التواصل يف حياة اإلنسان

   يمثل التواصل الركيزة التي تقوم عليها احلياة اإلنسانية، إذ إن اإلنسان جمرب عىل العيش مع غريه، 
وهذا ما عرب عنه ابن خلدون بقوله: »إن اإلنسان مدين بطبعه مدين«)22(، واحلياة االجتامعية التي حيياها 
كل فرد كفيلة بخلق أنواع عدة من التواصل التي تضمن له الديمومة واالستمرارية، فالتواصل حيظى 
بأمهية بالغة يف تسيري احلياة الفردية من جهة، واحلياة اجلامعية من جهة أخرى، نذكرها يف النقاط اآلتية:

االتصال عامل مهم لدوام املجتمع واستمراره يف احلياة، ألنه السبيل يف نقل خربات الكبار . 1
إىل الناشئني، ونقل تراث احلضارات والشعوب الغابرة إىل األجيال القادمة.

العيش . 2 عىل  الناس  يساعد  ألنه  ووجوده،  املجتمع  لدوام  ورضورية  مهمة  وسيلة  االتصال 
كجامعة ذات أهداف وعقائد مشرتكة، إذ يسمح التواص باكتساب قيم عدة.

يسهم التواصل يف تطوير عملية البناء يف املجتمع اإلنساين، وذلك عن طريق نقل اخلربات . 3

)21( ينظر: حصة آل مساعد وأحالم عبد السميع العقباوي، مهارات االتصال والتفاعل، ط1، )القاهرة: عامل الكتب، 2011(، ص6)1.

)22( ابن خلدون، املقدمة، ط)، )بريوت: دار القلم، )198(، ص1).
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من جمتمع إىل جمتمع، فهو يشكل جرًسا يتمكن من خالله اإلنسان من اإلحاطة بكل ما يدور حوله، 
ويكتشف كل ما جيري يف العامل)23(.

   من خالل مجلة النقاط املذكورة نستنتج أن التواصل يعني عىل فهم الناس والنفاذ إىل دواخلهم، 
ويمكنهم التعبري عن مشاعرهم، ومن ثم استطاع التواصل أن يفرض وجوده االجتامعي من خالل 
األدلة  من  كنظام  فاللغة  االجتامعية،  املؤسسات  من  معينًا  نوًعا  متثل  )اللغة  معروف  فكام هو  اللغة، 
االعتيادية ال تكون إال باستعامل واتفاق مجاعة، وكمؤسسة اجتامعية تعرف تطورا مرشوعا باملجموعة 
التي تتكلمها()24(، ما يسمح للتواصل بأن يمثل صوًرا حية جتعله جرًسا له أمهيته وفاعليته يف تنشيط 

حياة البرش.

األصم األبكم وخصائصه اللغوية

1 -    من األصم األبكم؟

لطاملا كانت فئة ذوي االحتياجات اخلاصة تعاين نظرة املجتمع الناقصة هلم، حيث تعاملوا معهم 
عىل أساس أهنم عالة عىل املجتمع، ورشحية الصم البكم من بني هذه الفئات التي عانت إمهااًل كبرًيا 
بالتخلص منهم،  نادوا  املجتمعات )اإلغريقية والرومانية...(، حيث  العصور ويف خمتلف  أقدم  منذ 
وقد أكد أرسطو )بأن الصم غري قادرين عىل تعلم الكالم، أو فهم ما يدور حوهلم، وإهنم أقل مرتبة 

من املكفوفني()25(.

  يف عام 1984 قامت غولدن ميدو بتتبع حالة عرشة أطفال صم بالوالدة، عندما كانت أعامرهم 
ترتاوح بني العام إىل األربعة أعوام، وقد نتج عن تلك الدراسة نتائج مدهشة، من بينها أن األطفال 
أيقونية،  مفهومة ألهنا  هناك حركات  بحيث  اليدين،  باستعامل  ابتكروا حركات خمتلفة  البكم  الصم 
املرحلة  أما يف  األوىل،  املرحلة  متحركة، هذا يف  الرسوم  للتعبري عىل  أذنيه  راحتيه عىل  فالطفل يضع 

الثانية فهو يبدأ باستعامل إشارة أو إشارتني وثالثة بشكل معني.)26(

))2( أسامة جميل عبد الغني ربايعة، لغة الجسد يف القرآن الكريم، )نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 2010(، ص17.

))2( جان بريو، اللسانيات، الحوايس مسعودي ومفتاح بن عروس )مرتجامن(، )األبيار/ الجزائر: دار اآلفاق، 2001(، ص127.

))2( عواض بن محمد عويض الحرب، العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطالب الصم، )الكويت: أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، 

)200(، ص67.

)26( ينظر: موفق محمود الحمداين، علم نفس اللغة من منظور معريف، ط1، )عامن/ األردن: دار املسرية، )200(، ص192-191.
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   الطفل األصم األبكم جيد صعوبة كبرية يف التعلم بصورة أرسع، وال يتعلق هذا بحسب رؤيتنا 
بالصمم فحسب، ألنه يؤثر يف قدراهتم الفكرية، بل ببساطة ألن هذه اإلعاقة حتكم عليهم بالعزلة، 
ومن ثم، فهي تؤثر يف امللكة الذهنية، ما يتسبب يف شلل قدراهتم الفكرية، وهلذا نلحظ من خالل جتربة 
غولدن أن األطفال الصم البكم قادرون عىل ابتكار لغة خاصة هبم، عندما يفتقرون إىل النامذج اللغوية 

املناسبة للتعامل واالندماج مع بيئاهتم االجتامعية.

حيث  األذن،  من  منطقة  أي  يف  السمعي  اجلهاز  يصيب  قصوًرا  تعاين  رشحية  هم  البكم  الصم     
يفقدون القدرة عىل إدراك األصوات، أو يمكن أن يكونوا ضعيفي السمع )فال تكون حدة سمعهم 
كافية لتسمح هلم بتعلم لغتهم أو املشاركة يف النشاطات يف مستوى سنهم، ومتابعة التعليم املدريس()27(

  الصمم هو أحد أبرز األسباب التي تتسبب يف حرمان الفرد من مزية النطق، وذلك ألنه غري قادر 
عىل دخول احللقة التواصلية، فال يتلقى أي رسالة من شأهنا أن تدرك ضمن العمليات العقلية، والتي 
تسمح بخلق لغة يتعامل هبا مع غريه، فهو )يمنعه من تأدية الوظيفة السمعية، فهو حيتاج إىل أساليب 

خمتلفة متكنه من االستيعاب دون خماطبة كالمية )لغة اإلشارات()28(.

  فهم يلجؤون إىل ابتداع لغة جديدة تتناسب مع املحيط الذي يعيشون فيه، وغالًبا تكون حماكاة 
لألشياء املرئية يف الواقع، فتجدهم يبتكرون مجلة من اإلشارات التي عاينوها باملالحظة واالستعامل، 

ليتوصلوا إىل القناة املوصلة إىل الداللة املطلوبة التي يتلقاها اآلخر.

  من املمكن أن يكون األصم األبكم قد َفَقد السمع منذ والدته )وراثيًّا(، وقد يفقده تدرجييًّا بدرجة 
الطبية هو  الناحية  الدين كامل عبده: »الشخص األصم من  اللغة، يقول بدر  بناء  تكفي إلعاقته عن 
ذلك الذي حرم من حاسة السمع منذ الوالدة، إىل درجة جتعل الكالم املنطوق مستحيال لديه، أو هو 

الذي فقد القدرة السمعية قبل تعلم الكالم«)29(.

   الصمم يف هذه احلالة هو السبب الرئيس لَفْقد القدرة عىل الكالم، وللتأكيد أكثر عىل هذه الفكرة 
ال بأس بتقديم قول آخر والذي مفاده: »األصم هو الشخص الذي يعاين من عجز سمعي، يعيقه عن 
املعاجلة الناجتة للمعلومات اللغوية من خالل السمع، واستعامل السامعة الطبية، أو دون استعامهلا«)30(.

)27( ينظر: جامل الخطيب، مقدمة يف اإلعاقة، ط1، )األردن: دار الفكر، 1996(، ص)2.

)28( محمد محمود النحاس وآخرون، بحوث ودراسات يف سيكولوجية اإلعاقة، ط1، )مرص: مكتبة زهراء الرشق، 2000(، ص117.

)29(  بدر الدين كامل عبده ومحمد السيد حالوة، رعاية املعوقني سمعيا وحركيا، )مرص: املكتب الجامعي الحديث، 2001(، ص97.

)0)( جامل الخطيب وآخرون، مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، ط1، )األردن: دار الفكر، 2007(، ص220.
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   من مجلة التعريفات املقدمة آنًفا يتضح أن األذن متثل إحدى احلواس التي هلا فاعليتها يف استعامل 
املوجات الصوتية، وأي خلل يف هذا العضو يشكل عائقا أمام اإلنسان، ويمنعه من حتقيق الكسب 
اللغوي، واإلعاقة السمعية بوصفها إصابة عضوية تؤثر يف إحدى مستويات األذن، أو مستوياهتا كلها 
)داخلية، خارجية، وسطى( فإهنا تعوق عملية السمع)31(، يمكن القول إن السمع مرتبط ارتباًطا وثيقا 
اللغة بل هو رشط أساس يف حدوث هذا النمو، يقول نادر جرادات: »من أهم العنارص التي  بنمو 

تشكل أساس إنتاج وفهم الكالم هو اجلهاز السمعي«.)32(

    من األسباب العضوية التي تقرر املصري اللغوي لإلنسان هي األذن، فهي متثل اجلهاز املستقبل 
لألصوات، حيث تنقلها إىل الدماغ، وهذا األخري يعمل عىل ترمجة األصوات وحمورهتا إىل لغة مفهومة 
يدركها اآلخر املوجود يف العامل اخلارجي، وهلذا نرى األصم األبكم غري قادر عىل االندماج مع جمتمع 
جديد خيالف املجتمع الذي تربى فيه، وتعّود برصه موضوعاته التي جتعله قادًرا عىل ابتكار لغة إشارية 

تدجمه مع غريه يف اجلامعة اللغوية.

جدول يمثل درجات القدرة السمعية مقاسه بوحدات ديسبل:

وحدات ديسبلدرجة القدرة السمعية

10-20السمع العادي
20-40اإلعاقة السمعية

40-70اإلعاقة السمعية املتوسطة
70-90اإلعاقة السمعية الشديدة

بـ  هلا  ويرمز   ،)  )decibleديسبل بوحدة  تعرف  بوحدة  شدته  تقاس  السمع  أن  اجلدول  يوضح     
)db(، وتقاس درجة عتبة القدرة السمعية بوحدات تسمى هرتز  )hortz(فيقال مثاًل: أصوات ذات 
ذبذبات ترتاوح ما بني )125-8000( وحدة هرتز، وذات شدة ترتاوح ما بني )110( وحدة ديسبل، 

وعىل هذا األساس يقرر مدى سامع املفحوص لألصوات ذات الذبذبات والشدة)33(

)1)( محمد حولة، األرطفونيا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، ط1، )الجزائر: دار هومة، الجزائر، 2007(، ص7).

)2)( نادر أحمد جرادات، األصوات الخارجية ونقلها عند ابن سينا، عيوب النطق وعالجها، ط1، )األردن: األكادمييون للنرش والتوزيع، 2009(، ص)18.

)))( ينظر: ماجدة السيد عبيد، مدخل إىل الرتبية الخاصة، ط1، )األردن: دار صفاء، عامن، 2009(، ص1170.
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2 -   أمهية السمع يف اإلدراك الصويت

أو  اخلارجي يف شكل موجات  األثري  تنتقل عرب  التي  األصوات  من  اإلنسان جمموعة  يصدر      
ذبذبات لتصل إىل األذن اإلنسانية، فيتلقاها املخ بواسطة مجلة من اآلليات العضوية التي تؤدي وظيفة 
لفهم  وجودها  من  بد  ال  التي  الطبيعية  احلاسة  يمثل  فالسمع  وتفسريها،  برتمجتها  يقوم  حيث  النقل 
األصوات، )السمع أسبق يف نشأته من الكالم والنطق، وهو أقوى احلواس وأعم نفعا لإلنسان من 
النظر مثال يف متييز املرئيات، ومن الشم يف العرف عىل الروائح()34(، أي إنه يؤدي وظيفية أكوستيكية 

حتمل يف أبعادها مزيات كثرية متمثلة يف:

فالتفاهم . 1 اجلسم،  أعضاء  لباقي  احلرية  يمنح  إذ  السمع،  بواسطة  اللغوية  األصوات  إدراك 
باإلشارة يف رأي إبراهيم أنيس حيرم اإلنسان من يديه وأطرافه، فال تستقل يف وظائفها األصلية التي 

خلقت هلا، وعليه فإن السمع يرصف النظر عن وظيفته األصلية من دون حاجة إىل التعبري بالنظر.

السمع حاسة تتميز باالستمرارية والتواصل، فال تتوقف عند زمن معني، وإنام تشتغل لياًل . 2
وهناًرا، عىل عكس املرئيات التي ال تدرك إال يف النور)35(.

  نستنتج أن اإلنسان متكن من إدراك املقاطع الصوتية املسامة بالكالم، وإلدراك أمهية السمع يكفي 
التعلم، يف حني  أن نقارن بني إنسان مكفوف وآخر أصم، لنجد أن الصم يعانون تأخًرا واضًحا يف 
نجد الكفيف غالًبا ما نجده يتميز بالنبوغ والتفوق، ألنه اكتسب أهم ميزة للتحصيل العلمي أال وهي 
اللغة، فباللغة يستطيع اإلنسان إدراك كل ما حييط به يف العامل اخلارجي، فالفهم واإلفهام ال يكونان إال 

عن طريق واسطة طبيعية متثل عامد النمو العقيل.

3 -   اخلصائص اللغوية للصم البكم

    االكتساب اللغوي وتطوره يعتمدان عىل خاصة السمع، فمن املهم حتديد اآلثار اللغوية النامجة 
عن  عاجز  فهو  األصم،  يعانيها  التي  املشكالت  أبرز  من  هو  اللغوية  املهارات  ففقدان  الصمم،  عن 
بينهم  املتداولة  اليدوية  براعتهم يف فهم لغة اإلشارة  ينفي  بيئته، إال أن هذا ال  السائدة يف  اللغة  فهم 
واستخدامها، كمجموعة ذات خصائص واحدة، إذ إن خربهتم هذه تعينهم عىل فهم اللغة املستعملة يف 

)))(  إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، )د.م: مكتبة األنجلو املرصية، 1999(، ص)1.

)))(  ينظر: املرجع نفسه، ص)1.
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جمتمعهم، أو التحدث هبا، وهذا هو الفارق األسايس بني الصم البكم وجمتمع العاديني يف سمعهم.)36(

  استدل العلامء ببعض االختبارات إلبراز أثر اإلعاقة السمعية عىل النمو اللغوي، فالحظوا تدين 
أداء املعوقني سمعيًّا يف أثناء اختبارات الذكاء اللفظية مقارنة بأدائهم يف حالة اختبارات الذكاء األدائية، 
وقد ذكر هلهان ثالثة آثار سلبية لإلعاقة السمعية يف النمو اللغوي، خاصة لدى األطفال املولودين 

صاًم )الصم البكم( وهي:

o .ال يتلقى أي رد فعل سمعي من اآلخرين عندما يصدر أي صوت من األصوات

o .ال يتلقى الطفل األصم أي تعزيز من اآلخرين عندما يصدر أي صوت من األصوات

o .ال يتمكن سامع النامذج الكالمية من قبل الكبار لكي ينقلها

نتائج  او  التي يصدرها  أفعال اآلخرين نحو األصوات  املعوق سمعيًّا حمروم من معرفة ردود     
املناغاة، ما يشكل  يقوم هبا يف مرحلة  التي  الطفل لألصوات  السبب يف وقف  ذلك، وقد يكون هو 
قصوًرا أو عجًزا كليا عن الكالم، وهذا يؤكد أمهية السمع بالنسبة إليهم، حيث حيدد لنا األصوات 
التي ال تتميز يف ما بينها إال عن طريق إدراك األذن فقط، وهو ما يصفه علامء اإلدراك السمعي من 

منظور ابن سينا متييًزا يف املسموع )37(.

  األطفال املصابون بالصمم يصدرون أصواًتا ويبأبئون مثلهم يف ذلك مثل أي طفل عادي، لكن بام 
أهنم ال يستقبلون أي مثري سمعي فإن قدرهتم عىل البأبأة تتوقف، ويظلون صامتني، لكنهم إذا شاهدوا 

الناس حوهلم يستخدمون لغة اإلشارة فإهنم يعمدون إىل حماكاهتم)38(.

يمكنه  ال  فاإلنسان  وحمتوم،  حاصل  حتصيل  وهذا  البكم،  حلدوث  األصيل  السبب  هو  السمع    
ا جيعله قادًرا عىل االستعامل والتداول، ومن  إعطاء ما ال يملك، ما دام مل يستطع أن يكون رصيًدا لغويًّ
ثم، حيكم عليه باالنعزال حول ذاته، إال أنه يلجأ إىل بدائل أخرى خترجه من تقوقعه اللغوي بتقليد ما 

يراه، خمرًجا جوارحه عن وظائفها األصلية إىل أداء مهمة التواصل الصامت.

)6)( عبد الرحمن سيد سليامن، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة )الخصائص والسامت(، ط1، )مرص: مكتبة زهراء الرشق، 2001(، ص107.

)7)( محمد صالح الصالح، علوم الصوتيات عند ابن سينا، )القاهرة: دار غريب، 2002(، ص18.

)8)( ينظر: ر.ل تراسك، أساسيات اللغة، إبراهيم يوسف )مرتجاًم(، )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2002(، ص162.
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 نالحظ أن كثرًيا من الناس خيلطون بني الصم والبكم، فالصم مرتبط بالسمع أما البكم فهو مرتبط 
يف  أساس  وهو  احلروف،  أو  الكالم  سامع  فقدان  بسبب  فهو  بالصمم  البكم  ارتباط  وأما  بالكالم، 
تعلم اللغة، ولو ُكشف عن أعضاء النطق لديه لوجدت أهنا سليمة، وهلذا أطلق عىل األصم )األصم 

األبكم(، لعجزه عن السامع، وبالرضورة عجزه عن الكالم)39(.

اسرتاتيجيات تعليم الصم البكم

التواصل مع اآلخرين، ولكي  البكم كيفية  الصم  تعليم األطفال  انتهجت طرق عدة من أجل    
ا، علميًّا...(، ومن بني أهم االسرتاتيجيات  يتمكنوا االندماج يف جمتمعهم من النواحي كلها )ثقافيًّا، لغويًّ

املتبعة ما يأيت: 

أساليب تعليم قراءة الكالم )قراءة الشفاه( . 1

   نعني بقراءة الشفاه، تعليم األطفال املعوقني سمعيًّا عىل استعامل احلاسة البرصية، لفهم ما يقال، 
الوجه، وبعض احلركات واإليامءات  أكثر من مصدر بمثل تعابري  أي فهم الكالم بواسطة مالحظة 
الصادر من هذا الشخص، وتستخدم قراءة  املعنى للكالم  التي يمكن أن تضيف شيًئا من  األخرى 

الشفاه مع األطفال الصم البكم هبدف تنشيط فهمهم كام يقوله هلم اآلخرون)40(.

  يشري ساندرز إىل طريقتني من طرق قراءة الشفاه لدى األفراد الصم البكم مها: 

- الطريقة التحليلية: يعتمد فيها األصم األبكم عىل حركات شفتي املتكلم، ثم ينظمها مًعا لتشمل 
املعنى املقصود، حيث يعمل عىل جتزئة الكلمة إىل مقاطع لفظية.

- الطريقة الرتكيبية: وفيها يركز املعوق سمعيًّا عىل معنى الكالم أكثر من تركيزه عىل حركة شفتي املتكلم 
لكل مقطع من مقاطع الكالم، ومهام تكن الطريقة التي ينمي هبا مهارة قراءة الشفاه، فإن نجاح الطريقة أيا 
كانت يعتمد اعتامًدا أساًسا عىل مدى فهم األصم األبكم للمثريات البرصية املصاحبة للكالم، والتي متثل 

تلك املثريات البرصية، أو الدالئل النابعة من بيئة الفرد من مثل تعبريات الوجه، وحركة اليدين.

)9)( ينظر: إبراهيم بن صالح العمري، محمد بن إبراهيم العصييل، القاموس اإلشاري الصحي للصم، )الكويت: سلسلة فنون التواصل مع األصم(، ص22

)0)( ينظر: عمر فواز عبد العزيز، مقدمة يف الرتبية الخاصة، ط2، )األردن: دار املسرية، )200(، ص108.
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التواصل اليدوي. 2

  هو نظام يعتمد عىل استخدام رموز يدوية، إليصال املعلومات لآلخرين، والتعبري عن املفهومات 
واألفكار والكلامت، ويعرب عن هذه الطريقة بلغة اإلشارة، وتعد األكثر انتشاًرا بني الصم البكم.

أو  املفهومات  أو  الكلامت  اليدوية اخلاصة متثل بعض  الرموز  نظام من  لغة اإلشارة: هي  مفهوم 
األفكار املعينة)41(.

  تعتمد لغة اإلشارة اعتامًدا كبرًيا عىل حاسة البرص، كام إهنا طريقة مالئمة بصفة خاصة لألطفال 
دقيًقا  عضليًّا  تنسيًقا  تتطلب  وال  رؤيتها،  عليهم  اليرس  من  يكون  بحيث  صغار  وهم  البكم،  الصم 
لتنفيذها، ويستطيع األطفال التقاطها بسهولة، كام أهنم يستخدموهنا يف التعبري عن أنفسهم، وتغطي 
لغة اإلشارة عدًدا كبرًيا من املوضوعات التي يمكن التعبري عنها بلغة اإلشارة مثل العالقات العائلية، 

الضامئر العمليات العقلية، املشاعر االنفعالية، املهن وغري ذلك.

  تقسم اإلشارات إىل ثالثة أقسام: 

اإلشارات الوصفية: وهذه اإلشارات التي يتعارف عليها جمتمع معني، وتصف مفهوًما أو . 1
فكرة معينة، وتكون عادة مرافقة للكالم، من مثل رفع اليد للتعبري عن الطول، وهي إشارات تلقائية 

يستخدمها الشخص العادي الذي ال يعرف القاموس اإلشاري يف تعامله.

أو ضمري، . 2 أو صفة  أو مفهوم  فعل  تدل عىل  التي  اإلشارات  الوصفية: هي  اإلشارات غري 
وتعد لغة خاصة للصم البكم: من مثل رفع اإلصبع لألعىل للداللة عىل الصدق ولألسفل للداللة عىل 
ا خاصة  ر هذا النظام يف معظم الدول ليصبح لغة خاصة بكل دولة، أو قاموًسا إشاريًّ اخلطأ. وقد طوِّ

هبا، وتستخدم عادة يف نرشات األخبار والربامج التلفزيونية املختلفة.

اإلشارات األبجدية: هي استخدام أصابع اليدين يف هتجئة احلروف املختلفة، أي إشارات . 3
أبجدية  التفاهم والتواصل بني مستخدمي  إذ يكون لكل حرف شكل معني، وحيدث  حسية مرئية، 

األصابع عن طريق حركات األصابع هتجئة الكلامت للحروف العربية)42(.

)1)( إبراهيم عبد الله فرج الزريقات، اضطرابات الكالم واللغة والتشخيص والعالج، ط1، )عامن/ األردن: دار الفكر، )200(، ص1).

)2)( ينظر: حسن عبد الحميد أحمد رشوان، اإلعاقة واملعوقني، دراسة يف علم اجتامع الخدمة االجتامعية، )مرص: املكتب الجامعي الحديث، 2009(، 

ص7).
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   األطفال الصم البكم يتواصلون بطرق عدة، وكلها تعتمد عىل البرص، ومن ثم، يمكن القول إن 
لغة اإلشارة متثل بدياًل فعااًل من الكالم املنطوق، وقد عرب عن هذا أمحد رشوان قائاًل: »وتوجههم إىل 

االنتباه إىل اإلشارات واحلركات وهجاء األصابع«)43(.

  لكن هذا النوع من التواصل هبذه الطريقة وجهت له بعض االنتقادات، إذ يرى بعض العلامء أن 
عملية التواصل اليدوي جتعل األصم األبكم عاجًزا عن قراءة اخلطابات املكتوبة، فتعزله عن ترشيح 

األنساق املعرفية املدونة، وبذلك يتولد قصور آخر يف معارفه العقلية.

  مل يكن تعليم لغة اإلشارة للصم البكم حمض حماولة مبنية عىل نظريات واهية، وإنام حددت هلا 
جمموعة من األسس التي تضمن دقتها وفاعليتها، هي: 

زمن اإلشارة، تشكيل اإلشارة، حركة اليدين، اجتاه حركة اليدين، مكان التقاء اليد بأجزاء اجلسم، 
مدى رسعة اإلشارة وحتريكها وقوهتا وضعفها، تعبريات الوجه)))(.

وللغة اإلشارات نوعان، فهي مثل الكالم املنطوق، ومها:

- لغة اإلشارة العامية: وهي مثل اللهجة العامية، حيث يتعامل الصم البكم مع فئات املجتمع املختلفة، 
واجلريان،  األرسة  أفراد  مع  خاصة  إشارات  بلغة  ويتعاملون  واحدة،  لغوية  ملفردة  متباينة  بإشارات 

وإشارات خمتلفة مع الصم البكم يف النوادي واجلمعيات اخلاصة هبم.

- لغة اإلشارة الرسية: تقوم املدارس التي تعلم الصم البكم بمنع استخدام هذا النوع من اإلشارة يف 
ساحاهتا أو بني األفراد اآلخرين، لدرجة أهنا تستخدم يف رسية تامة.)45(

التواصل الكيل. 3

  يقصد بالتواصل الكيل حق الطفل يف تعلم استعامل اآلليات املمكنة للتواصل مجيعها، حتى تتاح 
الكيل عىل  التواصل  أسلوب  املستطاع، ويشمل  بقدر  مبكرة  اللغوية يف سن  مهاراته  تنمية  فرصة  له 
الصورة الكاملة لألنامط اللغوية )احلركات التعبريية التي يقوم هبا الطفل نفسه، لغة اإلشارة والكالم، 

)))( املرجع السابق، ص9).

)))( أمال عبد الفتاح سويدان ومنى محمد الجزار، تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة، ط1، )عامن/ األردن: دار القلم، عامن، 2007(، ص1).

)))( عبد املنعم امليالدي، سيكولوجية الصم البكم، )مرص: مؤسسة شباب الجامعة، )200(، ص91.
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وقراءة الشفاه، وهجاء األصابع والقراءة والكتابة، ويف ظل هذا األسلوب يسمح للطفل باستغالل 
ما تبقى لديه من سمع من خالل املعينات السمعية بمختلف أنواعها، يف حالة ضعيف السمع وليس 
األصم األبكم... ويعد االستخدام املبكر واملستمر لنظام التواصل الكيل أحد العوامل املساعدة عىل 

النمو العقيل بام يرتتب عىل ذلك من حتصيل أكاديمي(.)46(

الشفاه  قراءة  اسرتاتيجية  من  لكل  وجهت  التي  االنتقادات  نتيجة  الطريقة  هذه  ظهرت  وقد    
والتدريب السمعي، ومن بني أهم االنتقادات املوجهة هلذه االسرتاتيجيات هي:

يف . 1 الرسعة  بسبب  إما  الشفاه،  لغة  طريقة  باستخدام  للمتكلم  األبكم  األصم  فهم  صعوبة 
الكالم من طرف املتكلم أو املوضوع الذي يدور حول احلديث، أو مدى مواجهة األصم األبكم.

صعوبة فهم األصم للمتكلم باستخدام طريقة التدريب السمعي بسبب مدى القدرة السمعية . 2
املتبقية لدى األصم، ومدى فاعلية الوسائل السمعية لديه.

صعوبة نرش لغة اإلشارة أو أبجدية األصابع بني كل الناس، ويعني ذلك االعتامد عىل فهم . 3
األصم األبكم لآلخرين)47(.

تعايش جسمي مع 4.  إذ يكون هنالك  التواصل،  النوع من    للجسم أمهية كبرية يف مثل هذا 
املحيط اخلارجي للطفل، فيقوم بنشاط ذايت يزيد يف تفاعله مع بيئته)48(، وهذا التفاعل يكسبه معرفة 
كلية وتواصاًل شاماًل ومتعدد احلواس والتجارب الشخصية واخلربات اليومية، فمثاًل: ال يقوم املعلم 
بتقديم يشء مألوف ثم يسأل الطفل ما هذا؟ ما لونه؟ فيجيب الطفل مستعينًا باخلربة التي اكتسبها من 
حميطه، ومن ثم، فإن الطفل حيدد املسميات، ويكتشف لغته انطالقًا من عامله، مستعينًا بكل جزء من 

جسده ليعرب عن حاجاته.)49(

  من الواضح أن كل االسرتاتيجيات التي سخرت من أجل تدريب الصم البكم عىل آليات عدة 
معاينة ومالحظات كل  إىل  يلجؤون  باث عضوي، ومستقبل برصي، حيث  كليه عىل  بصفة  تعتمد 

)6)( ماجدة السيد عبيد، السامعون بأعينهم اإلعاقة السمعية، ط1، )األردن: دار الصفاء، 2000(، ص197.

)7)( املرجع نفسه، ص9)1.

)8)( ينظر: عثامن عمر، اإلعاقة السمعية وتأثريها يف التأخر الدرايس لدى أطفال مدرسة صغار الصم: دراسة ميدانية ألربعة حاالت، )سيدي بلعباس/ 

الجزائر: جامعة الجياليل ليابس، 2007/2006(، ص)7.

)9)( دليل الرتبية الحسية والرياضيات، مجلة مدارس صغار الصم، املديرية الفرعية للربامج واملناهج والوسائل البيداغوجية، 2001، ص02.
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احلركات الصادرة عن املتكلم، ويعتمدون يف الوقت نفسه عىل توليد حركات ذات دالالت مقصودة 
تبلغ رسائلهم، وتعرب عن حاالهتم االنفعالية، وهي مزيج من احلركات اإلرادية والالإرادية.

خمطط توضيحي ألهم االسرتاتيجيات التعليمية للصم البكم)50(

التعليمية لألطفال الصم البكم أحد أهم العوامل التي تنعكس يف     يعد الرتكيز عىل األساليب 
النمو اللغوي لدهيم، ومن ثم، تسمح هلم بالتواصل مع اآلخرين واالندماج ضمن بيئاهتم االجتامعية، 

فيصبحون قادرين عىل التعايش مع أفراد حميطهم.

)0)( ينظر: عبد الرحمن سليامن، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة: الخصائص والسامت، ط1، )مرص: مكتبة زهراء الرشق، 2001(، ص))1.

اسرتاتيجيات تعليم الصم البكم

 التدريب عىل استخدام
املعينات

قراءة الشفاهالتدريب السمعي

الطريقة الرتكيبيةالطريقة التحليلية

عالج عيوب النطق
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4 -   اعتبارات خاصة بتعليم الصم البكم

مع حالة  يتعامل  األبكم، ألنه  الطفل األصم  تعليم  اإلجراءات يف حال  تتخذ مجلة من  أن  جيب 
خاصة حتتاج إىل جهد أكرب، ويؤخذ باحلسبان عجزه، وهذه االعتبارات هي: 

أن يكون مقعد الطفل بعيًدا عن األصوات قريًبا من موقع النشاط التعليمي.   1

أن جيلس الطفل وجها لوجه أمام املعلم، ألنه يعتمد عىل برصه بدياًل من السمع.   2

يف حالة توافر املرتجم )اختصايص لغة اإلشارة( جيب أن يكون قريًبا من الطفل.   3

كتابة أسامء األشياء املوجودة يف الصف.   4

تزويد الطفل باملعينات السمعية واألدوات املكيفة اخلاصة.   5

عدم تعريض الطفل لإلضاءة الشديدة، ألن ذلك يمنعه من قراءة الشفاه.   6

اللجوء إىل تعديل األساليب واألهداف عند احلاجة القصوى فقط.   7

التكلم مع الطفل بطريقة طبيعية وجًها لوجه لتعويده عىل قراءة الشفاه.   8

تشجيع الطفل عىل التعامل مع األطفال إلثراء رصيده اللغوي، وإن كان ال ينطق باملفردات.   9

التأكد من انتباه الطفل وقدرته عىل الفهم.   10

التحقق من أهنا تستعمل استعاماًل    11 السمعية، وطرق  املعينات  التعرف عىل أساسيات صيانة 
صحيًحا)51(.

  الوظيفة الرئيسة للجهاز السمعي هي استقبال االهتزازات األكوستيكية، وحتويلها إىل إشارات 
يدركها املخ لتشكيل حلقة التواصل، فالسمع )بالنسبة لإلنسان من وسائل االتصال بينه وبني العامل، 

)1)( إبراهيم عبيد، محارضات يف سيكولوجية األطفال الغري عاديني، ط1، )مرص: املكتبة الجامعية، 1998(، ص110.
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وحلقة من حلقات عملية االتصال اللغوي بينه وبني بني جنسه()52(، أما يف حال فقد اإلنسان سمَعه 
فمن املحتوم وجود فجوة بينه وبني جمتمعه، إال أن القدرات العقلية لإلنسان سمحت له بإجياد وسائل 

وبدائل غري لغوية لكي يسد اهلوة التي نتجت عن قصوره وعجزه.

خامتة

متخضت هذه الدراسة عن مجلة من النتائج نذكرها يف اآليت: 

التواصل بني البرش رضورة ال بد من توافرها ليتمكن اإلحاطة بام يدور من حوله.. 1

التواصل بنوعيه اللساين وغري اللساين ال خيلو من اإلشارات سواء كانت إرادية أم الإرادية.. 2

تعد لغة اإلشارات بدياًل فاعاًل من الكالم املنطوق.. 3

تتضافر اجلوارح كلها من أجل تشكيل لغة صامتة يتعامل هبا األصم األبكم.. )

التواصل . 5 لغة اإلشارات يف حتقيق  استغلت  التي  الرشائح االجتامعية  أهم  الصم أحد  يمثل 
االجتامعي.

كل طريقة من الطرق التي يستخدمها الصم البكم للتواصل تضع آفاًقا للرقي بلغة اإلشارات.. 6

عناية القائمني عىل األوساط الرتبوية بتوظيف لغة اجلسد وخاصة لغة اإلشارات يف العملية . 7
الرتبوية التعليمية.

عىل األصم األبكم أن يدرك الفرق بني اللهجة اإلشارية التي تعلمها يف املنزل، ولغة اإلشارات . 8
املوحدة التي تلقاها يف املدرسة اخلاصة.

أظن أنه من الرضورة ختصيص أقسام يف املدارس العادية، لكي يتمكن األصم األبكم التعامل . 9
مع الفئة االجتامعية العادية.

)2)( سعيد عبد العزيز مصلوح، دراسة السمع والكالم، صوتيات اللغة من اإلنتاج إىل اإلدراك، ط1، )القاهرة: عامل الكتب، القاهرة، 2000(، ص))2.
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قائمة املصادر واملراجع

ابن جني، اخلصائص، ج1، ط1، )مرص: دار الكتب املرصية، 1913(.. 1
ابن خلدون، املقدمة، ط5، )بريوت: دار القلم، 1984(.. 2
احلكمة، . 3 بيت  )اجلزائر:  ط1،  واللسانيات،  النقد  يف  ممارسات  سعودي،  نواري  زيد.  أبو 

.)2012
الكتب . ) عامل  )األردن:  ط1،  واملنهج،  والوظيفة  املجال  اللسانيات  رشيف،  سمري  إستيتية. 

احلديث، 2005(.
اإلبراهيمي. خلوة طالب، مبادئ يف اللسانيات، )اجلزائر: دار القصبة، 2000(.. 5
احلمداين. موفق حممود، علم نفس اللغة من منظور معريف، ط1، )عامن/ األردن: دار املسرية، . 6

.)2004
اخلطيب. مجال، وآخرون، مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، ط1، )األردن: . 7

دار الفكر، 2007(.
مقدمة يف اإلعاقة، ط1، )األردن: دار الفكر، 1996(.. 8
ط1، . 9 والعالج،  والتشخيص  واللغة  الكالم  اضطرابات  فرج،  اهلل  عبد  إبراهيم  الزريقات. 

)عامن/ األردن: دار الفكر، 2005(.
دار . 10 )األردن:  ط1،  السمعية،  اإلعاقة  بأعينهم  السامعون  عبيد،  السيد  ماجدة  عبيد.  السيد 

الصفاء، 2000(. 
مدخل إىل الرتبية اخلاصة، ط1، )األردن: دار صفاء، عامن، 2009(.. 11
الصالح. حممد صالح، علوم الصوتيات عند ابن سينا، )القاهرة: دار غريب، 2002(.. 12
ط1، . 13 والتفاعل،  االتصال  مهارات  السميع،  عبد  وأحالم  مساعد  آل  حصة  العقباوي. 

)القاهرة: عامل الكتب، 2011(.
العمري. إبراهيم بن صالح، حممد بن إبراهيم العصييل، القاموس اإلشاري الصحي للصم، . 14

)الكويت: سلسلة فنون التواصل مع األصم(.
امليالدي. عبد املنعم، سيكولوجية الصم البكم، )مرص: مؤسسة شباب اجلامعة، 2005(.. 15
النحاس. حممد حممود، وآخرون، بحوث ودراسات يف سيكولوجية اإلعاقة، ط1، )مرص: . 16

مكتبة زهراء الرشق، 2000(.
أنيس. إبراهيم، األصوات اللغوية، )د.م: مكتبة األنجلو املرصية، 1999(.. 17
بلعيد. صالح، دروس يف اللسانيات التطبيقية، )اجلزائر: دار هومة، 2000(.. 18
بريو. جان، اللسانيات، احلوايس مسعودي ومفتاح بن عروس )مرتمجان(، )األبيار/ اجلزائر: . 19

دار اآلفاق، 2001(.
تراسك. ر.ل، أساسيات اللغة، إبراهيم يوسف )مرتمًجا(، )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، . 20
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.)2002
جرادات. نادر أمحد، األصوات اخلارجية ونقلها عند ابن سينا، عيوب النطق وعالجها، ط1، . 21

)األردن: األكاديميون للنرش والتوزيع، 2009(.
ديوان . 22 )اجلزائر:  اللغات،  تعليمية  حقل  التطبيقية  اللسانيات  يف  دراسات  أمحد،  حساين. 

املطبوعات اجلامعية، 2000(.
حركات. مصطفى، اللسانيات العامة وقضايا اللغة العربية، املكتبة العرصية، ط1، )بريوت، . 23

د.ن، 1998(.
دار . 24 )اجلزائر:  ط1،  والصوت،  والكالم  اللغة  اضطرابات  علم  األرطفونيا  حممد،  حولة. 

هومة، اجلزائر، 2007(. 
دي سوسري. فرديناند، حمارضات يف اللسانيات العامة، يوسف غازي جميد النرص )مرتمًجا(، . 25

)اجلزائر: املؤسسة اجلزائرية للطباعة، 1986(.
النجاح . 26 جامعة  )نابلس:  الكريم،  القرآن  يف  اجلسد  لغة  الغني،  عبد  مجيل  أسامة  ريايعة. 

الوطنية، 2010(.
رشوان. حسن عبد احلميد أمحد، اإلعاقة واملعوقني، دراسة يف علم اجتامع اخلدمة االجتامعية، . 27

)مرص: املكتب اجلامعي احلديث، 2009(.
االحتياجات . 28 لذوي  التعليم  تكنولوجيا  اجلزار،  حممد  ومنى  الفتاح،  عبد  أمال  سويدان. 

اخلاصة، ط1، )عامن/ األردن: دار القلم، عامن، 2007(.
الرمحن، سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاص: اخلصائص والسامت، ط1، . 29 سليامن. عبد 

)مرص: مكتبة زهراء الرشق، 2001(.
عبد العزيز. عمر فواز عبد، مقدمة يف الرتبية اخلاصة، ط2، )األردن: دار املسرية، 2005(.. 30
عبده. بدر الدين كامل، وحممد السيد حالوة، رعاية املعوقني سمعيا وحركيا، )مرص: املكتب . 31

اجلامعي احلديث، 2001(.
املكتبة . 32 )مرص:  ط1،  عاديني،  الغري  األطفال  سيكولوجية  يف  حمارضات  إبراهيم،  عبيد. 

اجلامعية، 1998(.
عزوز. أمحد، جملة اللغة واالتصال، ع1، )د.م: خمترب اللغة العربية واالتصال، منشورات دار . 33

األديب، 2005(.
الرشوق، . 34 دار  )األردن:  ط1،  العربية،  اللغة  تدريس  أساليب  يف  الكايف  عيل،  حمسن  عطية. 

األردن، 2006(.
عمر. عثامن، اإلعاقة السمعية وتأثريها يف التأخر الدرايس لدى أطفال مدرسة صغار الصم: . 35

دراسة ميدانية ألربعة حاالت، )سيدي بلعباس/ اجلزائر: جامعة اجلياليل ليابس، 2007/2006(.
عويض احلرب. عواض بن حممد، العالقة بني مفهوم الذات والسلوك العدواين لدى الطالب . 36

الصم، )الكويت: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 2003(.
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جمموعة من الباحثني، اللغة والتواصل الرتبوي والثقايف مقارنة نفسية تربوية، )الدار البيضاء/ . 37
املغرب، د.ن، 2008(.

خمتار. مالس، داللة األشياء يف الشعر العريب احلديث، )د.م: دار البشائر، 2002(.. 38
دار . 39 )اجلزائر:  ط1،  والكتايب،  الشفهي  للتواصلني  لسانية  اقرتابات  اجلليل،  عبد  مرتاض. 

هومة، 2003(.
مصلوح. سعيد عبد العزيز، دراسة السمع والكالم، صوتيات اللغة من اإلنتاج إىل اإلدراك، . 40

ط1، )القاهرة: عامل الكتب، القاهرة، 2000(.
.)1996 أمربيال،  مطابع  )د.م:  ط1،  اللفظي،  غري  االتصال  موسى،  األمني  حممد  موسى.    .41

هورسل، اللغة، عبد السالم بن عبد العايل )مرتمًجا(، ط5، )الدار البيضاء: دار توبقال، 2010(.
42. هولن. إدوارد، رقصة احلياة، نظمي لوقا )مرتمًجا(، )القاهرة: دار الكتاب، 1987(.

43. وطاس. حممد، أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة ويف تعليم لغة األجانب خاصة، 
)اجلزائر: املؤسسة الوطنية لكتاب اجلزائر، 1988(.
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قراءة يف كتاب »الثورة بال قيادات«

حواس حممود
الكتاب: الثورة بال قيادات 

تأليف: كارن روس 
ترمجة: فاضل جتكر 

إصدار عامل املعرفة الكويت 2017
الصفحات: 257 قطع متوسط 

مراجعة: حواس حممود 

كارن روس

 من مواليد لندن 1966 خترج يف جامعة اكسيرت، وهو مؤسس جمموعة »الديبلومايس املستقل«، 
أفغانستان  فيها  بام  تعقيًدا،  العامل  مشكالت  أكثر  من  بعدد  مشغواًل  حملًفا  بريطانيًّا  دبلوماسيًّا  كان 
واإلرهاب والتغري املناخي، وبعد أن عمل يف جمال أسلحة الدمار الشامل العراقية والعقوبات، كان 
لبثت  وما  العراقية،   2003 عام  حرب  بسبب  املستقيلني  الوحيدين  الربيطانيني  الدبلوماسيني  أحد 
التجارب أن أجربته عىل التصدي ملشكالت أعمق يعانيها عامل هش، رسيع العطب، وروس صاحب 
التعليقات املتكررة عىل الشؤون الراهنة عرب قنوات )يس إن إن(، و)يب يب يس(، و)اجلزيرة(، وأحد 

املسهمني يف )الغارديان(. 

فاضل جتكر

 من مواليد 1937 يف قرية الغسانية اجلوالنية املحتلة، خترج يف جامعة دمشق عام 1964، تفرغ 
للرتمجة األدبية والفكرية والسياسية من اللغتني اإلنكليزية والرتكية وإليهام، وله ما يزيد عىل تسعني 

مؤلًفا مرتمًجا.

***

قراءة في كتاب
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الكتاب احلايل كتاب فريد ومتميز بأفكاره ومعلوماته وخرباته وجتاربه العيانية ومعلوماته املهمة 
واحلساسة يف آن مًعا، إنه كتاب استثنائي يركز عىل فكرة مهمة جًدا يمكن أن نطلق عليها »اإلجيابية« 
أو »الفاعلية«، إجيابية الفرد وفاعليته إزاء سلبية الوكالة للحكومات التي ترتبط بمصاحلها واهتامماهتا، 
بعيًدا عن حتقيق املصلحة املجتمعية، والكتاب كام يقول املؤلف دعوة لنا مجيًعا إىل التحرك واملبادرة إىل 
اجرتاح التغيري بأنفسنا عرب أفعالنا نحن، وبالتعاون مع آخرين، عوًضا عن التعويل عىل نظم سياسية 
واقتصادية خائبة، الكتاب يقرتح حترًكا للجميع يف األمكنة كلها، حترًكا لكل من يشعر بأنه مهمل من 

قبل حكومة خاضعة هليمنة مصالح الرشكات ولنظام اقتصادي منحاز إىل صف الربح واجلشع.

يف  مثرية  درامية  قصص  من  يستخلص  عندما  اخلطر  ناقوس  يدق  الكتاب  مؤلف  روس  كارن 
للتصدي  مهمة  أفكاًرا  وعرضه،  العامل  طول  يف  األمكنة  من  وغريمها  وأوروبا،  املتحدة  الواليات 
لنزعة التفاؤل الساذج لدى دعاة العوملة ومروجيها، فاهلشاشة االقتصادية السائبة واألخطار األبدية 
والالمساواة الطاغية، والتغريات املناخية املتسارعة، توحي بأن عاملنا موشك االنزالَق إىل حقبة أزمة 
خطرة وطويلة ما مل حتل أفعال وحتركات جذرية حمل الصرب الالحمدود، وباالستناد إىل جتارب روس 
الشخصية العميقة يف جمال العنف السيايس واحلرب، كام يف جتربته املؤملة مع احلكم واإلدارة، فالكتاب 
احلايل يقدم رؤية حافزة وداعمة جديدة حول مدى قدرة املواطنني بأفعاهلم اخلاصة، عىل وضع األمور 

يف نصاهبا الصحيح. 

مقدمة الطبعة العربية

يقول املؤلف يف هذه املقدمة: ليس املقصود من هذا الكتاب، إذن، أن يشكل مرشوع تصميم ملدينة 
التحرك والفعل، وبعض  أفكاًرا وتفسريات واقرتاحات حول  أو يوتوبيا، هو يطرح  أحالم فاضلة، 
مع  التعامل  يف  التحرك  كيفية  عن  الناس  يعظ  أن  سيايس  أو  كاتب  ألي  جيوز  ال  آمل،  كام  اإلهلام، 
أفعال ال  إهنا سياسة  املترضرين،  املعنيني  اآلخرين  مع  بالتنسيق  أحرار يف حتركاهتم،  اقتناعاهتم، هم 

أقوال، غري أن األفعال هي من صنعك أنت. 

أفكار الكتاب الرئيسة

 جاءت يف مدخل ومقدمة الكتاب، يدور الكتاب حول أربع أفكار أساسية، وهي جمتمعة تقدم 
الفكرة األوىل يف أن من شأن حترك فرد واحد أو مجاعة  ا إلدارة شؤوننا؛ تتمثل  مقاربة خمتلفة جذريًّ
صغرية، يف نظام متزايد الرتابط، مثل العامل املنبثق يف القرن الواحد والعرشين، أن يؤثر يف جممل النظام 
املكانيني  احليزين  بني  مقارنة مشهدية  لكي جيري  ريايض،  بملعب  العامل  املؤلف  يشبه  فائقة،  برسعة 
العامل/ امللعب، إذ يمكن لشخص واحد أن يطلق »موجة« ال تلبث أن جتر خلفها احلشد كله، أولئك 
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األقوى هم بجانبنا، ونحن – بدورنا – يف أفضل وضع يمكننا التأثري فيهم – مفجر انتحاري؛ يقدم 
عىل الفعل، هياجم عدوه، ويستفز آخرين، ذلك كله يف حترك مرعب واحد، تقنية بالغة التأثري، رسعان 
ما انترشت من رسيالنكا إىل لبنان إىل العراق وأفغانستان، إىل بايل ولندن ونيويورك يف بضع سنوات 
قليلة، بيد أن العربة – كام يقول املؤلف – ذاهتا تستخلص بقوة عظيمة من أفعال سلمية، حقيقة كشفها 
املهامتا غاندي، كام كشفتها الفتيات الباسالت، وبعضهن ما زلن جمهوالت، اللوايت رفضن االنتقال إىل 
مؤخرة احلافلة يف مخسينيات القرن العرشين وستينياته يف اجلنوب األمريكي، ونظرية الشبكة احلديثة 
تبني مدى قدرة حترك واحد عىل إطالق حركة تغيريية شاملة للمنظومة كلها، يغدو الشخص الواحد 
فريًقا ثم ال يلبث ان يتحول إىل حركة، فتحرك واحد صادر عن إيامن ومكرر من قبل آخرين يصبح 

ا دراميًّا مثرًيا. تغيرًيا ماديًّ

تقول الفكرة املفتاحية الثانية: ان األفعال ال األقوال هي املقنعة، فالدراسات احلديثة تسلط الضوء 
أفعال  ترو!«،  وال  »اعرض!  كـ  دائاًم  إبرازه  يف  الناجحون  املرسحيون  املخرجون  نجح  ما  عىل  اآلن 
األقرب منا – ال خطط احلكومة او حتى آراء اخلرباء – هي األقوى تأثرًيا، هذا يعني أن من غري املحتمل 
اللتامسات اإلنرتنت أن حتدث تغيرًيا أساسيًّا وإن متكنت ربام طمأنة املعني بعض اليشء )لعل ذلك هو 
اهلدف الفعيل(، كذلك من شأن وسائل التواصل االجتامعي أن تنظم وتثقف مجاعات كربى بطرق غري 

مسبوقة، غري أن هذا التنظيم يبقى غري ذي قيمة ما مل يوظف خلدمة هدف حمدد ملامرسة فعل معني. 

تتعلق الفكرة املفتاحية الثالثة بالرتابط واملناقشة من جديد، هي فكرة بسيطة: صنع القرار يكون 
أفضل حني يشمل الناس األكثر تأثًرا، ففي األنموذج الغريب للديمقراطية التمثيلية، بتنا مدمنني فكرة 
أن سياسيني منتخبني من قبلنا جيب أن يتولوا التفاوض بني مجلة من املصالح املتنافسة وصواًل إىل عقد 
املساومات الرضورية إلنتاج اإلمجاع واخلطة، ويف واشنطن اليوم من الواضح وضوًحا مؤمًلا أن هذا 
االجتامعية لالهنيار  الديمقراطية  السيايس حول  للتوافق  يتعرض  ما  بالفعل يف  ما حيصل  هو عكس 
يف أوروبا، ومن جديد يربز أقىص اليمني بوصفه قوة سياسية ذات شأن، رًدا عىل مجلة التغريات غري 
املتوقعة إىل حد كبري، والعنيفة أحياًنا، التي يعيشها العامل اآلن، ففي أوقات الاليقني ال بد للجاذبية 

الزائفة ألولئك الذين يعلنون اليقني رصاًخا من أن تكتسب بريًقا. 

من  املزيد  يتحقق  وال  التامسك،  إىل  يميلون  القرارات  اختاذ  يف  املشاركني  الناس  أن  املؤلف  يرى 
عندما  فالناس  القرار،  لصنع  الفعلية  املسؤولية  الناس  حتميل  عرب  إال  املجتمع  يف  والثقة  املسؤولية 

تتشارك املسؤولية تترصف بأسلوب أهدأ بكثري عام إذا كانت مل حتمل باملسؤولية. 

الفكرة املفتاحية الرابعة التي ختضب اخلطاب من ألف كتاب الثورة بال قيادات إىل يائه: الوكالة 
– سلطة حسم األمور بأنفسنا، لقد فقدنا الوكالة، وعلينا أن نستعيدها، أصبحنا شديدي االنفصال 
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عن القرارات األكثر أمهية بالنسبة إلينا، بتنا متفرقني مغرتبني، بام يف ذلك بعضنا عن بعض، أسهم هذا 
يف ترسيخ السأم إزاء احلياة احلديثة؛ ملاذا كل هذا؟، أين هو املعنى؟ ما املغزى؟ ومن أجل جتاوز هذه 

األزمة التي هي أزمة شخصية من ناحية وسياسية من ناحية ثانية، ال بد من توافر يشء أساس. 

أكثر  واالقرتاب  الوكالة،  نسرتجع  أن  رضورة  املؤلف  يؤكد  الرابعة  املفتاحية  الفكرة  خالل  من   
متوقعة كاإلنجاز  أشياء أخرى غري  إىل حصول  يؤدي  أن  بأنفسنا، وهذا من شأنه  إدارة شؤوننا  من 

واإلشباع، وربام حتى نوع من املعنى الذي كثرًيا ما يبدو مراوًغا يف الوضع املعارص. 

يرى املؤلف أن األفكار املفتاحية األربعة التي تم تناوهلا آنًفا تشكل نواة فلسفة الثورة بال قيادات، 
ويدعونا إىل تبنيها والعمل عىل تطبيقها يف حياتنا، وأن األمور ستبدأ يف التغيري، كام أنه يقول إن كتابه 
حاسوبه  خلف  يقعد  من  وإن  واملبادرة،  للتحرك  لنا  مرشد  هو  وإنام  نظرية،  وصفة  حمض  ليس  هذا 
مثل بعض الكتاب لن يعرف، ولن حيس بعملية التأثري والتغيري، إن العمل هو املهم أي األفعال ال 
األقوال، ويركز املؤلف عىل ناحية مهمة يف عملية التأثري، أن الناس الذين يعانون متسهم املبادرة التي 
كام  هبا،  يستهان  ال  تغيريية  قوة  ويشكلون  التغيري،  لعملية  فينضمون  ومهومهم،  مشكالهتم  تالمس 
يركز عىل الصدقية العملية، أي أن نقرن القول بالفعل، ال أن ندعو للمساوة مثاًل، ونحن بمامرساتنا 
اليومية نلجأ إىل التمييز والتفرقة، يقول املؤلف موجًها كالمه للسياسيني الغربيني داعًيا إياهم القيام 
اهلاربني من حروب  بالالجئني  إذا كنتم مهتمني  النظرية:  الفعلية ال  السياسية واإلنسانية  باخلطوات 
بعيدة، بادروا إىل توفري املالذات، سارعوا إىل مقاطعة رشكاء الطرف املعتدي، ابتكروا منظومات قائمة 
عىل التعاون والفعل، وصواًل إىل عدم التعويل عىل رد الفعل البطيء واملزعج حلكوماتنا، الذي كثرًيا 
جًدا ما يكون، كام شهدت بوصفي ديبلوماسيًّا، قائاًم عىل نوع مصطنع من حساب “املصالح القومية” 

الذي يدين من شأن احلاجات اإلنسانية ملصلحة الدولة أو التجارة.

يركز الكاتب عىل مسألة رئيسة، وهي “شلل الفكر” التي تعني أن نقول إزاء الواقع الراهن أنه ما 
بمقدور أحد أن يغري الواقع، هذا التفكري يسهم يف إبقاء األحوال بحالة ستاتيكية جامدة غري متحولة 

وغري متغرية، وهذا ما يطلق عليه املؤلف “شلل الفكر” 

الفصل األول: املوجة املكسيكية والتفجري االنتحاري 

السيايس  التفجري االنتحاري ربام كان األسلوب  يراه جديًرا فإن  أنه مع أن بعضهم  املؤلف  يرى 
– العسكري األفعل واألقوى تأثرًيا يف أواخر القرن العرشين وأوائل القرن الواحد والعرشين، ففي 
نزاعات بني أيديولوجيات وبلدان وأديان خمتلفة، أقدم املقاتلون عىل اعتامد هذا األسلوب من دون 
انحياز، وبام ينطوي عليه من رعب يوفر التفجري االنتحاري رؤية خمرتقة ألمر مهم ذي عالقة بكيفية 
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حصول التغيري، كام باألسلوب الذي نتبعه نحن البرش يف العمل، وصواًل إىل تسليط الضوء عىل مدى 
إمكان تغري األوضاع ملا هو أفضل – ولكن من دون قتل الناس، ومن املثري لالستغراب أن تلك العربة 

متجلية يف مالعب الرياضة )االستادات(. 

الفصل الثاين: امليثاق 

يرى املؤلف أن امليثاق أو العقد االجتامعي عدد من الطبقات، ففي طبقته األساسية ينطوي امليثاق 
عىل التزام احلكومة بحامية مواطنيها وعىل التزامها بتوفري أمنهم وسالمتهم، يف املقابل يوافق املواطنون 
عىل تقييد بعض حريتهم، يسلمون بحكم القانون، ومعه بجملة من الضوابط املختلفة عىل سلوكهم، 
هذه  ومن  منها،  حمرومني  نحن  نكون  باحلكومة  منوطة  متطرفة  وحقوق  سلطات  ثمة  أنه  إىل  ويشري 

السلطات سلطة حجب احلرية عن اآلخرين، وسلطة السجن، وسلطة املعاقبة... إلخ 

الفصل الثالث / الفوىض = الشواش  

يقول املؤلف إن أحد االنتقادات املوجهة إىل الفوضوية بوصفها اسرتاتيجية سياسية كلية احلضور 
 )anarchism= anarrchy( ، إىل درجة أنه ال يتطلب إال نوًعا من إعادة صوغ: أناركية = أناركي
يتمخض حتاًم،  أن  النظام  بمهمة صون  فوقية تضطلع  بنية مؤسسات  إن من شأن عدم وجود  يقال 
بال أدنى شك عن “حرب اجلميع ضد اجلميع” بحسب تعبري هوبز، ويشري املؤلف إىل نقطة غاية يف 
البرش مل يكن إزاء غياب السلطة  أنه يمكن أن يقال إن أسوأ ألوان الغضب يف تاريخ  األمهية وهي: 
النازية واالحتاد  واإلدارة، بل نتاج استفزاز حكومات مدعية العمل خلدمة املصلحة املشرتكة: أملانيا 
السوفيايت الستاليني وكمبوديا اخلمري احلمر والقائمة تطول، فاجلرائم املقرتفة من قبل هذه احلكومات 
كانت جمازة بل موعز هبا يف احلقيقة باسم املصلحة اجلامعية، ما أبقى املرتكبني األفراد حمصنني، كام أن 
احلكومات الديمقراطية هي األخرى كاملة القابلية القرتاف جرائم رهيبة مرشعنة بحصانة احلكومة 

األخالقية املتمثلة يف حق الدولة أو “مصلحة الدولة”. 

الفصل الرابع: أمهية االلتقاء بالناس 

الناس  بني  العداء  من  حالة  ختلق  االجتامعي  التواصل  ووسائل  االنرتنت  أن  إىل  املؤلف  يشري 
باتوا  الناس،  تباعد  أنه كلام  املعارصة مفادها:  لنا حقيقة جوهرية للحالة  فيها، وهي تقدم  املشرتكني 
أكثر قدرة عىل االنغالق والتحصن من عواقب آرائهم، وغدا احتامل حتويلهم إىل العنف والرشاسة 
وانعدام املسؤولية أكرب، إهنا سمة غريبة ورجعية للحداثة أن تكون مظاهرها – طبيعة العمل احلديث، 
واالتصاالت، والتفاعل السيايس والدولة احلديثة بالذات – قد ضاعفت من ذلك التباعد والعزلة، 
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مشكالهتم،  وحل  العامة  شؤوهنم  ملناقشة  التلة  سفح  عىل  جيتمعون  املايض  يف  الناس  كان  ولكن 
واألكاديمي الذي نال رشف ريادة الصيغة، يطلق عليها اسم “ديمقراطية تداول” غري أن من شأهنا 

بالفعل أن حتمل اساًم أبسط: االلتقاء بالناس. 

الفصل اخلامس: “الرجل يف املعطف األبيض”

القضايا  بعض  حول  الغربية  للحكومات  الكاذبة  االدعاءات  إىل  املؤلف  يشري  الفصل  هذا  يف   
الدولية، ويرضب مثاًل عىل ذلك أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل الغزو األمريكي الربيطاين للعراق 
بريطانيا  إذا كانت  لندن، سأله عام  تثقيفه يف  الذين تولوا  الضباط  إنه سأل أحد  عام 2003، ويقول 
الضابط  املؤلف  وجد  الشامل،  الدمار  أسلحة  من  شأن  ذوات  بمخزونات  حمتفظ  العراق  أن  تظن 
“كيف، إذن نربر  “ال، يف الواقع” وعندما سأله الحتواء دهشته  مرتبًكا بعض اليشء، عندما جاوبه 
العقوبات؟” أجاب “عىل أساس أن العراق كان قد أخفق يف الرد عىل مجلة من األسئلة حول تدمري 
خمزوناته السابقة”، ويعلق املؤلف عىل ذلك بالقول: باختصار، كانت العقوبات نافذة، ألن العراق مل 

يكن قد أصاب يف الرد عىل األسئلة. 

الفصل السادس: لعبة الشطرنج ليست جماًزا مناسًبا للتعبري عن العالقات الدولية 

القيم  عن  الزائف  احلديث  من  الرغم  عىل  املصالح  إىل  واالنقياد  الدول  عن  املؤلف  يتحدث 
“مصالح”  غالًبا  املسامة  ومتطلباهتا،  الدولة  رغبات  ابتداع  أو  افرتاض  عملية  إن  يقول:  واألخالق، 
مذكرات  طريق  عن  أو  الرسية،  األلكرتونية  الرسائل  أو  الربقيات  تبادل  عرب  الرس،  يف  عادة  جتري 

سياسية مرفوعة إىل مسؤولني كبار.

الفصل السابع: الوسائل هي نفسها الغايات 

يتحدث املؤلف عن التجربة اهلندية يف العمل االحتجاجي السلمي الفعال، فيشري إىل أنه يف اهلند 
امللح، وفرضوا  اهلنود حلاجتهم من  إنتاج  من  الربيطانيون  منع  االستعامر  كانت خاضعة حلكم  التي 
رضيبة  التابع،  الشعب  عىل  الرضيبة،  أشكال  من  شكاًل  بوصفها  املخالفني،  عىل  مشددة  عقوبات 
أصابت اهلنود، ال سيام األشد فقًرا يف الصميم، ويف العام 1930 قرر املهامتا غاندي أن حيارب هذا 
الظلم مبارشة، ونظم مسرية إىل الساحل اهلندي، حيث يمكن استخراج امللح و”مسرية ملح” غاندي 

اشتهرت بجدارة بوصفها أحد أهم حتركات االحتجاج السيايس يف التاريخ القريب .
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الفصل الثامن: كش ملك.. تسعة مبادئ لريادة التحرك 

يقدم املؤلف جمموعة من املبادئ املؤهلة لريادة الفعل، مشفوعة ببضعة أمثلة عملية، وبأي حال، 
ليست املبادئ حرصية استثنائية أو شاملة، هي حمض مؤرشات ال توجيهات 

عني قناعاتك . 1

من الذي يملك املال؟ من الذي يمسك بالسالح؟ . 2

ترصف كأن الوسائل هي الغايات . 3

استلهم املعايري األممية )الكوزموبوليتية( . 4

خاطب األكثر معاناة . 5

تشاور وتفاوض . 6

“صورة كبرية” “أفعال صغرية”7. 

وظف الالعنف . 8

 كش ملك 9. 

الفصل التاسع خالصة: رؤية ما هو إنساين 

يرى املؤلف أن املنظومتني الفكريتني املهيمنتني عىل القرن العرشين ال متتلكان إال مفاتيح جزئية 
للعالجات الرضورية اليوم، طرحت الشيوعية مساواة زائفة عىل حساب التضحية باحلرية الفردية، 
باملعنى  اجلوهري  واإلحساس  والتناغم،  االجتامعية  العدالة  حساب  عىل  احلرية  الرأساملية  وقدمت 

الفردي واملشرتك. 

الكتاب ال يدعو إىل ثورة عىل احلكومة، ولكنه يدعو إىل ثورة يف  املؤلف: صحيح أن هذا  يقول 
مواقفنا اخلاصة، يبقى الفرد العامل ألكثر فاعلية يف تغيري ظروفه املبارشة، لذا فهو العامل األنجح، 
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رشط أن يتحرك مجاعًيا مع آخرين يف انجاز التغيري الكوكبي يف يشء، عالوة عىل ذلك تتمخض احلركة 
عن إمكانية غريبة وغري مألوفة، عن عامل بال حدود: عن متكني أخرًيا من إدراك حقيقة إدراًكا كاماًل، 
إدراك معنى كوننا من البرش، ليست هذه طاقة ثابتة أو منطقية، نستطيع مالحظتها ببساطة والتعليق 

عليها بال مباالة وكسل، إهنا تشرتط استنفار طاقاتنا اخلاصة، وخوفنا وجوعنا ومثلنا العليا.

أفكار الكتاب واحلالة السورية

رأينا أن الكتاب غني بأفكاره وأمثلته ومقارناته وشواهده املعرفية والسياسية والفكرية ومالمسته 
الواقع الغريب، ويمكننا هنا أن نحاول إسقاط أفكاره عىل الواقع العريب، وحتديًدا الواقع السوري. إلأ

الفكرة األوىل للكتاب هي املبادرة الفردية وانتشارها مجاعيًّا، يف سورية شهدنا يف أوائل األلفية 
اجلديدة عندما استلم بشار األسد السلطة انترشت املنتديات الفكرية والسياسية، وكانت الفكرة 
أساًسا منطلقة من بعض املثقفني املتنورين السوريني، رسعان ما انترشت هذه الفكرة، وحتولت 
بالقامشيل  وانتهاء  والالذقية  ومحص  دمشق  من  ابتداء   – اهلشيم  يف  كالنار  انترشت   – واقع  إىل 
وكل املدن السورية، كام كانت أغنية القاشوش الشهرية – يال ارحل يا بشار - التي انطلقت من 
احراق  انطالًقا من   ( تونس  العريب يف  الربيع  انطلق  كلها، وعندما  أنحاء سورية  محاة تصدح يف 
البوعزيزي لنفسه( ومرص انترشت الفكرة يف سورية، وبدأت الناس تتابع عن كثب أخبار ثورات 
الربيع العريب، وبدأ أطفال درعا ومحص وغريمها من املدن السورية يكتبون عىل اجلدران العبارة 
الدارجة يف شوارع الربيع العريب؛ الشعب يريد إسقاط النظام، وانترشت تنسيقيات شباب الثورة 
يف املدن السورية كلها، وعندما قمع الشعب يف درعا تنادت وتعاطفت معها كل املدن السورية 
األخرى لتهتف “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”، و“من القامشيل حلوران الشعب 
السوري ما ينهان”، والقارئ املتابع يتذكر ما جرى من اعتصامات أمام ساحة الساعة يف محص 

وما جرى يف بانياس. 

الثانية؛ األقوال ال األفعال هي الفعالة واملؤثرة، عندما خرج الشعب السوري يف حراكه  الفكرة 
السلمي الكاسح وصلت إىل حدود التظاهرات املليونية كانت النتيجة رعب النظام وفزعه من هذا 
الفيضان البرشي بزمخه السيايس الكبري، وبخاصة رفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، كان هلذا 
احلراك العميل تأثري كبري يف النظام، ويف تغيري الكثري من الناس قناعاهتم السابقة التي مل تكن قناعات 
وإنام نتيجة للخوف من النظام وحماسبته إياهم، لكن حاجز اخلوف عندما زال تشجعت القطاعات 
الشعبية معظمها، إن مل نقل كلها، لتقول للنظام )ال( قوية كبرية حاسمة ، ومن ثم، كان هذا احلراك 

ممارسة عملية فعالة ومؤثرة. 
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الفكرة الثالثة التي تتمثل يف إرشاك الناس يف صنع القرار وحتمل املسؤولية؛ الثورة السورية جاءت 
جلملة من األسباب، منها أهنا كانت رًدا عىل هتميش الناس وعدم إرشاكهم يف صنع القرار السيايس 
بأنفسهم،  إدارة شؤوهنم  الطبيعي يف  واالقتصادي واالجتامعي يف سورية، ومن ثم حرماهنم حقهم 
تتناول شؤوهنم  التي  القرارات  الناس يف صنع خمتلف  يتم إرشاك  املتقدمة والراقية  الدول  ولكن يف 
العامة، عندما يشعر املواطنون أن املؤسسات املوجودة يف بلدهم ال تفيدهم وال يسهمون يف إداراهتا 
تغيب يف هذه احلالة الثقة بني املواطن والدولة، ومن ثم، بني املواطن وتلك املؤسسات التي حرموا 

إدارهتا. 

الفكرة الرابعة، وهي تتقاطع مع الفكرة الثالثة، إذ تركز عىل موضوع الوكالة، وترى رضورة إهناء 
حالة توكيل احلكومات إلدارة شؤون الشعوب، بالدعوة إىل إرشاكها يف مفاصل الدولة األساسيةـ 
اخلاصة  شؤونه  إدارة  يف  االنسان  حلق  مصادرة  فالوكالة  املعني،  البلد  يف  املوجودة  املؤسسات  وكل 
والعامة، ويف احلالة السورية فإن الوكالة كانت مطلقة يمكن تسميتها بـ”الوكالة اجلربية”، أي التي 
جيرب الناس عىل قبوهلا، فالربملانات شكلية وصورية وناجتة عن الرشاوى واملحسوبيات، ويتم اختيار 
لرأس  الناس  صفق  كيف  وجدنا  اخلاصة،  ومصاحلهم  مصاحله  يديرون  ومن  أيًضا،  للنظام  املوالني 
النظام يف عام 2011 عندما أعلن احلرب عىل الشعب السوري من عىل منرب جملس الشعب السوري. 

األفكار  لكن  واملعلومات،  باألفكار  غني  وقيم،  مهم  لكتاب  مراجعة  هو  تقديمه  تم  ما  ختاًما، 
املطروحة فيه عىل الرغم من أمهيتها إال أهنا حتتاج إىل مناقشات كثرية، ألهنا أفكار حتمل من املثالية وربام 
الطوباوية أكثر مما حتمل من الواقعية وامللموسية العيانية، ومع ذلك فهو كتاب ال يفقد أمهيته االستثنائية 
لذا فقد تم اسقاط هذه األفكار عىل احلالة السورية بام أتيح لنا من معلومات وأفكار إسقاطية – إن جاز 
التعبري – إلغناء املراجعة ببعد عميل إسقاطي عىل حالة عيانية ملموسة ما زلنا نعاين تداعياهتا منذ سبع 
سنوات وأكثر وصواًل لألجواء املتوترة اآلن بعد هجوم النظام عىل دوما باألسلحة الكياموية املحرمة 

دولًيا وردود الفعل الدولية، وصواًل إىل الرضبة الغربية لبعض مواقع النظام مؤخًرا. 
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قراءة يف كتاب: اإلسالم والعلامنية 

عامد الدين عشاموي
كتاب: اإلسالم والعلامنية

املؤلف: أوليفيه روا

ترمجة: صالح األشمر

النارش: دار الساقي

الطبعة األوىل: 2016

 عدد الصفحات: 174 صفحة

عرض: عامد الدين عشاموي

تبدو أطروحات أوليفيه روا، عامل السياسة الفرنيس، املتخّصص يف شؤون اإلسالم السيايس، دائاًم 
نقًدا أو رفًضا، لكنها دائاًم غري قابلة للتجاهل،  سجالية، وداعية لالشتباك الفكري معها؛ موافقة أو 

فهي نتاج عقل وهاج يمتلك خربة طويلة يف شؤون اإلسالم واحلركات اإلسالمية.

مثرية  نظر  وجهة  من  فرنسا،  يف  بالعلامنية  اإلسالم  عالقة  أوليفيه  يتناول  أيدينا،  بني  الذي  كتابه،  يف 
للجدل. فقد طرح روا أفكاره، يف خضم ما شهدته ضواحي باريس من أحداث عام 2005م، فجرت 
كثرًيا من املناقشات احلامية حول مسلمي فرنسا، وعالقة اإلسالم بالعلامنية واجلمهورية واهلوية الفرنسية. 

ومن  فرنسا،  تعانيها  التي  احلقيقية  األزمة  خالهلا  من  يناقش  مسلامت،  جمموعة  من  روا  وينطلق 
تفسري  وال  للمسلمني،  الدينية  العقيدة  يتناول  ال  فهو،  ذاهتم.  الفرنسيني  املسلمني  أزمة  ضمنها 
نصوصهم املنزلة، فيقني املؤمن- كام يقول-، ال يفيد يف يشء يف التعرف إىل منزلة الديني يف املجتمع 
الفرنيس اليوم)1(. كام ال توجد عالقة بني عقيدة وسلوك، فالدين ال يوجد إال من خالل ثقافة يمكن 

إدراكها بوصفها ثقافة عرقية »الثقافة العربية مثاًل«.

)1( وليفيه روا، اإلسالم والعلامنية، صالح األشمر )مرتجامً(، )دار الساقي، 2016(، ص19.
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لذلك حياول روا فهم كيف تتبدى الثقافة اإلسالمية يف سلوك مسلمي فرنسا، يف سياق تقهقر اهلوية 
الثقافية، ويف ظل عوملة شاملة)2(، مؤكًدا أن ما تعيشه فرنسا اليوم ليس هو ما عاشته مع الكاثوليكية 

منذ قرن من الزمان، حيث انتهت إىل علامنية فرنسا التي نعرفها اليوم،  فقد اختلف األمر)3(.

ومن خالل متهيد وأربعة فصول، حياول روا أن جييب عىل السؤال اخلاص بتهديد اإلسالم للعلامنية 
واهلوية الفرنسية املتأزمة، ومدى صواب هذا السؤال أو زيفه، ويطرح رؤيته ملعاجلة ذلك. 

معنى عودة الديني

يؤكد روا أن عودة الديني الراهنة ال معنى هلا إال لكوهنا تندرج يف خلفية دنيوة، بام يف ذلك العامل 
وفًقا  للديني  تركيب  إعادة  عن  ولكن  الدين،  ديمومة  عن  تعبرًيا  ليست  العودة،  وهذه  اإلسالمي. 
لرتسيامت ما عادت تعمل يف إطار الثنائي التقليدي؛ دولة-كنيسة))(، فليس ألي عقيدة دينية من تأثري 
مبارش يف السيايس.، وهي ال تعمل إال إذا استعيدت، وترمجت، وأعيد حتديدها بواسطة أيديولوجيا 
سياسية، وإعداد قانوين أو بواسطة أحكام السلطة، ومجيعها تتعلق بوضع سيايس حمدد: وحتى الدولة 

اإلسالمية، هي يف الواقع إعداد أيديولوجي)5(. 

وهلذا يرى روا أن الدين، كام العلامنية، يستدعيان اليوم باسم اهلوية، ويوضعان وجًها لوجه كام لو 
أن أحدمها مرآة لآلخر)6(. ومن هنا، يرفض اإلجابة عن مشكلة اإلسالم واملسلمني يف فرنسا، بادعاء 

أن اإلسالم  قابل للتالؤم مع احلداثة والعلامنية، لكنه يدخل يف عمق املسألة، فيتساءل: 

كيف يعمل دين يف احلقل االجتامعي والسيايس؟ كيف يستطيع دين أن حيدد سلوك أتباعه، وكيف 
بناء دينهم مع، أو من دون، مساعدة علامء الالهوت؟ ومن هم  املوجهون  تعيد مجاعة من املؤمنني 
االجتامعية  احلياة  عىل  حاسم  أثر  له  يكون  أن  من  الدين  يمكنون  من  ألهنم  دراستهم،  ينبغي  الذين 

والسياسية ملعتنقيه)7(. 

)2( السابق، ص22.

))( السابق، ص9.

))( السابق، ص118.

))( السابق، ص)10.

)6( السابق، ص26.

)7( السابق، ص21.
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وهلذا، يركز روا عىل كيفية معرفة سبل إعادة بناء اإلسالم عىل أيدي املسلمني اليوم، ال عىل تاريخ 
العامل املسلم، وال تصورات العلامء املسلمني النظرية، ألن عملية البناء ال يقوم هبا املفكرون أو الفقهاء 
ومن  الغريب  املجتمع  يف  مهاجرين  مسلمني  قبل  من  امللموسة  باملامرسة  حتدث  لكنها  الفالسفة،  أو 

مثقفني عضويني، مثل طارق رمضان)8(. 

ومن ثم يطرح املسائل األساسية املتعلقة بتالؤم اإلسالم مع ما يسميه« الدنيوة الغربية«)9(، بدالً من  
الضياع يف متاهة مناقشات ثقافية والهوتية، قد تلقي ضوًءا عىل املايض، لكنها تفتقد ما له معنى  اليوم. 
وهلذا يعود إىل ذلك التذبذب الدائم بني مفهوم الدنيوة، حيث يتحرر املجتمع تدرجيًيا من الديني من 
دون أن ينكره؛ وبني مفهوم العلامنية حيث تغلق اهليئة السياسية جمال الديني لكي حتدد عىل نحو أفضل 

املجال العام كنقيض له. 

الفكرة الرئيسة للكتاب

ْنَيوة والعلامنية، بوصفهام مفتاحي فهم مشكلة اإلسالم واملسلمني  ينطلق روا من مفهومي الدَّ
يف فرنسا. ويعرف روا«الدنيوة« بأهنا بقاء الديني من دون املقدس)10(، من خالل حتويل الدين 
إىل »ظاهرة اجتامعية«، ال تتطلب أي استخدام سيايس. فالدنيوة، هي توقف الديني عن احتالل 
مكان املركز  يف حياة البرش، حتى وإن استمروا يف وصف أنفسهم باملؤمنني، كام تصبح ممارسات 
الناس، واملعنى الذي يضفونه عىل العامل، ال حتمل سمة التسامي والديني. وهي، تعني ببساطة 
الدين,  يزول  عندما  مراحلها،  أعىل  وتبلغ  عنها،  الكالم  أو  الدينية  املامرسة  عن  املرء  يكف  أن 

ولكن بلطف)11(. 

فالدنيوة، سريورة جمتمعية، حتدث تأثرًيا عميًقا يف جمتمع ما، فتغري النظرة التي يلقيها هذا املجتمع 
البداهة  فقدان  إىل  تؤدي  فهي  واضح)12(.  تفكري  منهج  يف  بالرضورة  ترتجم  أن  غري  من  العامل،  عىل 
االجتامعية للدين، ولزوم أن يعرف املرء نفسه عالنية كمؤمن أو غري مؤمن)13(. فاملؤمنون إذا امتنعوا 

)8( السابق، ص22-)2.

)9( السابق، ص66.

)10( السابق، ص)10.

)11( السابق، ص20-19.

)12( السابق، ص116.

))1( السابق، ص112.
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عن الترصف بصفتهم مؤمنني، عندئذ يكون املجتمع قد حتول إىل جمتمع دنيوي بصورة هنائية، لعدم 
وجود أي هيئة لفرض اإليامن عىل املواطن)14(. 

وهي، أخرًيا، وهم األهم، هي حترر املجتمع من مقدس ال يرفضه بالرضورة، لكنها ليست علامنية 
تقيص فيها الدولة إىل ما وراء احلدود التي رسمتها هي بحكم القانون)15(. 

خيار  وهي  فكرًيا)16(،  منهًجا  تكون  أن  قبل  القوانني  من  جمموعة  أواًل  بأهنا  العلامنية  يعرف  بينام 
التي هي سريورة اجتامعية  الدنيوة،  الديني. بعكس  بأسلوب سلطوي وقانوين مكان  سيايس، حيدد 
ختضع ملسار التاريخ والبيئة وقناعة املؤمنني. فتنشأ العلامنية، بمرسوم تصدره الدولة, التي تنظم املجال 
العام، وتعينه, وحتدده بكل معاين الكلمة. وتفصل من خالهلا بني الدائرة الدينية والدائرة السياسية عىل 
صعيد املجتمع)17( من أجل حترير املجال السيايس، وكذلك الفضاء العام، من مراقبة العامل الديني. 
غري أهنا ال ترمي إىل استبدال منظومة أخالقية جديدة باخلطاب الديني، وهي متتنع قانوًنا عن الكالم 

يف العقيدة الدينية)18(. فالعلامنية ابنة الطالق بني الدولة والكنيسة يف أوروبا)19(.

املسألة الدينية يف أوروبا 

يف ضوء هذين املفهومني يرى روا أن املجال السيايس للغرب، ولد من رحم ديني مسيحي، وكان 
هم  وفاعلني،  مفكرين  قبل  من  ولكن  كمؤسسة،  الكنيسة  ضد  موجًها  اجلديد  استقالله  يف  التفكري 
أنفسهم مسيحيون)20(، ذلك أن جعل الدولة دنيوية، أتاح هلا أن تلقي بالكنيسة خارج املجال السيايس، 

فال وجود لعلامنية حقيقية من دون دولة قوية، وهلذا كانت السياسة، يف قلب سريورة الدنيوة)21(. 

وقد استوعب األوروبيون؛ من املتدينني باملسيحية، مسألة الدين يف ظالل العلامنية، ما مكن أوروبا 

))1( السابق، ص)8.

))1( السابق، ص29.

)16( السابق، ص6)-7).

)17( السابق، ص20.

)18( السابق، ص)).

)19( السابق، ص96.

)20( السابق، ص)7.

)21( السابق، ص)7.
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تسوية املسألة الدينية يف القرن العرشين. وليس األمر، كام يزعم بعضهم، وجود اتفاق بني الفاعلني 
من مؤمنني وغري مؤمنني عىل تقاسم املجال السيايس يف الدولة القومية احلديثة. 

فالكنيسة ليست هي من شجع العلامنية، إنام كانت ألسباب سياسية يف إطار رصاع سلطة يستمد 
مرشوعيته من مراجع الهوتية. أسهمت املسيحية رغاًم عنها ورغاًم عن الكنيسة يف هتيئة فضاء الدنيوة 
حلتمية  السياسية  الدروس  استخلص  الفاتيكان  ألن  الوقت،  ذاك  مذ  نعرفه  بتنا  الذي  والعلامنية 

اجلمهورية وتكيف معها)22(.

وتعلمن املؤمنون ثقافًيا، وقرصوا ممارساهتم الدينية عىل أشخاصهم، ومل يقحموها يف املجال العام، 
واحتفظت الكنائس بمزياهتا الرسمية، ورضيت بقسمتها يف احلياة اجلديدة املعلمنة، وهو ما يسميه روا 

»دنيوة يف عمق املجتمع«، يف ظل انحسار تدرجيي للمامرسة الدينية للمواطنني)23(.

ويالحظ روا، أن اندماج اإلسالم يف أوروبا اختذ مساًرا خمتلًفا عن  املسيحية، فهو يندمج يف كل 
بلد أورويب، ال تبًعا لتقليده اخلاص، بل وفًقا للمكان الذي حيدده كل جمتمع علامين أورويب للديني، 
من الرتحيب األنكلوسكسوين إىل االرتياب الغايل)24(. ويتكيف وفًقا ملثال متولد من الثقافة السياسية 
لكل بلد من هذه البلدان، ذلك أن كل بلد أورويب، يعزو إىل اإلسالم ماهية متنافرة مع ماهية الثقافة 

الغربية، ختتلف عنارصها كلًيا من بلد إىل آخر)25(.

ويرجع روا صعود اإلسالم يف أوروبا إىل كونه يندرج يف واقعة أوسع نطاًقا، هي عودة الديني: التي 
عرفها الغرب منذ عرشين سنة، لكن هذا ال يعني زيادة يف املامرسة الدينية)26(؛ إن عودة الديني تتم 
يف عامل مدنون، ال بل إهنا عالمة هذه الدنيوة ألهنا تنطوي عليها)27(، ولذلك، جيد املسلمون أنفسهم 
اليوم يف وضع مماثل تقريًبا لوضع الكاثوليك يف القرن التاسع عرش: يندجمون يف العلامنية وفق سريورة 

سياسية، وليس إعادة صياغة الهوتية)28(.

)22( السابق، ص71-)7.

))2( السابق، ص119-118.

))2( السابق، ص162.

))2( السابق، ص)6-)6.

)26( السابق، ص120.

)27( السابق، ص))1.

)28( السابق، ص7)1.
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كيف نفهم اإلسالم؟

يرفض روا، تبًعا لتفسريه السابق أعاله، تعريف اإلسالم كمجموعة من املعايري املقفلة، واملسلمني 
تعريف  اقتباس  الدقة  آخر، هو عىل وجه  انتامء  أي  يشكلون طائفة حرصية معزولة عن  أهنم  لو  كام 
األصوليني لإلسالم)29(، ألنه تعريف يؤكد أن العقيدة اإلسالمية، من حيث اجلوهر عقبة أمام الدنيوة 
والعلمنة، حيث ال فصل بني الدين والدولة والتعارض مع حقوق اإلنسان ومع الديمقراطية، وأن 
املؤمن ال يتامهى إال مع مجاعة املؤمنني، وبالتايل جيهل املجتمع السيايس للمواطنني إال باعتبارهم ذميني 

أو حمميني)30(، وهي رؤية خاطئة يف وجهة نظره.

فاإلسالم محال أوجه كام بينت التجربة التارخيية، وكام يظهره واقع كل بلد أورويب يضم مسلمني 
لسن  إال  السياسية،  بالسلطة  هتتم  ال  فهي  ذلك-،  عىل  واضح  -مثال  اإلسالمية  واألصولية  اليوم. 
القوانني، وحترص اهتاممها باملجتمع)31(. فهي جتتهد يف سبيل حتديد دين »حمض«، خارج كل مرجعية 
ثقافية أو اجتامعية أو إناسية أو قومية. وتفرتض قطيعة مع كل األشكال السابقة للمامرسة الدينية)32(. 

بالقضايا  هيتمون  ال  وهم  الدين(،  طهارة  ُمهددة)تفسد  وإما  حشوية  إما  »الثقافة«  أن  يرون  ومحلتها 
االجتامعية أو االقتصادية عموًما: فهم ليرباليون يف االقتصاد، ويفرتضون سلًفا وجود جتانس اجتامعي، 
متجاهلني عدم املساواة االجتامعية-االقتصادية، غري أن مسألة اختالف اجلنسني جوهرية عندهم وتشكل 

التمييز االجتامعي احلقيقي الوحيد، باإلضافة للحدود الفاصلة بني غري املؤمنني واملؤمنني)33(. 

واملتخيل السيايس املسيطر عليهم هو الذي يعود إىل زمن النبي، لكنه ليس نقاًل للاميض. لذا فإن 
عرصنة املايض املؤسس، هو يف غالب األحيان، حماولة لالستحواذ جمدًدا عىل شكل من احلداثة)34(، 
تظهر كعودة إىل األصول، لكنها يف الوقع أدجلة للديني. فاإلحلاح عىل العودة إىل زمن النبي، يؤكد إن 

إشكالية الدولة حديثة العهد)35(. 

)29( السابق، ص76.

)0)( السابق، ص78-77.

)1)( السابق، ص119.

)2)( السابق، ص128؟

)))( السابق، ص129-128.

)))( السابق، ص102-101.

)))( السابق، ص108.
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هلذا، نجد أن تعريف الدولة اإلسالمية لدهيم ، ليس مأخوًذا من الرشيعة، أو من تقاليد سياسية يف العامل 
اإلسالمي، لكنه يمثل عملًيا قراءة إسالمية للمفهومات السياسية احلديثة )دولة، ثورة، أيديولوجيا، جمتمع(، 

ويقدم عىل وجه الدقة تفكرًيا يف استقالل السيايس وتفشيه، متخًذا االيديولوجية مفهوًما وسيًطا)36(. 

من أجل هذا كله، ال جيب تفسري وضع مسلمي فرنسا من منطلق األصولية اإلسالمية، فمسلمو 
فرنسا اندجموا يف جمتمعاهتم، ويعانون مشكالهتا يف إطار نظامها العلامين املدنون.

فرنسا واإلسالم

الفرنسية، يف  أمر يمس جوهر اهلوية  العلامنية تشكل موضوًعا شائًكا يف فرنسا، ألنه  يقر روا أن 
اشتداد  إىل  أدى  ما  وهو  األورويب،  االندماج  من  أعىل:  من  للمساءلة  اهلوية  هذه  فيه  تتعرض  وقت 
التمسك بتوافق كاذب عىل القيم اجلمهورية والوطنية التي يبدو أهنا تضعف من أسفل، يف الضواحي 

واملدارس)37(.

وهلذا، تشعر العلامنية الفرنسية، بخوف مميز من اإلسالم، الذي يتم العمل عىل نزعه عن اهلجرة، 
أو بالعكس، عىل رفض اهلجرة وأجيال الفرنسيني املتحدرين منها، وذلك-يف رأيه- تعارض مزعوم 
إرجاع  إىل  يؤدي  ما  العلامنية من أجل تدجني اإلسالم)38(،  الغربية، واستخدام  والقيم  بني اإلسالم 
جمموعة القضايا التي تطرحها الضواحي التي يقطنها املسلمون، واإلدماج أو فشله، والطائفية وغريها 
إىل اإلسالم؛ الذي، تعيده العلامنية باستمرار إىل صلب املناقشة، وتفرس به أوجه اخللل االجتامعي يف 

املجتمع الفرنيس)39(.

ملاذا اإلسالم؟

يقع اإلسالم يف قلب إحساس الفرنسيني بالقلق، كام يقول روا، ألن له وزًنا ديموغرافًيا ال متلكه 
الغازي. يف الضاحية  الطائفي، والتبشري  الغيتو  احلركات األخرى. فهو، مدرج يف سجلني خمتلفني: 

والعامل، ويف املحيل والكيل)40(.

)6)( السابق، ص110-109.

)7)( السابق، ص)).

)8)( السابق، ص)6-)6.

)9)( السابق، ص62.

)0)( السابق، ص8).
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فقد  مسلمني.  بصفتهم  الكالم  يف  املسلمني  رشوع  من  فرنسا،  يف  نشأ  آخر  عنرًصا  ثمة  أن  كام 
من  املهاجرين  أبناء  الثامنينيات خرج  عنه. يف  نيابة  يتكلمون  كانوا  السبعينيات صامًتا.،  مهاجر  كان 
معادين  قبل كل يشء  كانوا  الدفاع عن االختالف،  بداًل من  االندماج،  مرددين خطاب  ضواحيهم 

للعنرصية، أي ضد أي سمة غريية، وكانوا يرفضون كل تطييف وال يرجعون إىل اإلسالم.

ويف ما بعد ظهر يف التسعينيات خطاب إسالمي منظم، مثلته شخصيتان: األوىل الداعية السلفي 
املتحولة  الضواحي  يرتاد  لكي  الرشق  من  القادم  الواضحة،  واللكنة  البيضاء  اجلالبية  ذو  امللتحي، 
املدافع عن  الفرنسية بطالقة، و  املتأنق الذي يتكلم  املثقف  الثانية هي  إىل حمميات حمظور دخوهلا، و 

اختالف أسايس يتمثل يف إيامن يعلن عن نفسه متباهًيا من دون مركب نقص: طارق رمضان)41(.

اهلوية: أزمة فرنسا

املشكلة التي تعانيها فرنسا -كام يشري روا- ليست الضواحي التي يقطنها املسلون، وال اإلسالم 
دينًا، لكنها أزمة هويتها املستفحلة التي تعيشها من خالل اإلسالم. فاإلسالم، يف فرنسا اليوم مسألة 
شبه وجودية، ويبدو  وكأنه يطعن يف هوية فرنسا، أو طبيعة مؤسساهتا، ما يستدعي التعبئة للدفاع عن 

»القيم اجلمهورية« وعن »العلامنية«)42(. 

إليهم يف ضوء  النظر  النظرة الصحيحة للتعامل مع مسلمي فرنسا، تقتيض  يف حني يؤكد روا أن 
جدي  حتليل  أي  يأخذ  أن  رضورة  إىل  وينبه  فيها،  يعيشون  التي  املدنينية  األوروبية  والبيئة  واقعهم 
للمشكلة يف حسبانه أن فرنسا التي تغريت مع هناية القرن املايض، عرب استدرجاها إىل االعرتاف بواقع 
ديني إسالمي كانت تفضل أن تتجاهله إجياًبا: من خالل إنشاء املجلس الفرنيس للديانة اإلسالمية 
عام 2002، وسلًبا: من خالل منع ارتداء احلجاب عام )43(2004، يف ظل دولة موهنة، بفعل العوملة 
االندماج والتامسك االجتامعي قد أضعفت )مدرسة، جيش،  إن وسائل  والبناء األورويب، يف حني 
سوق عمل، يف موازة فرز حرضي متنام()))(، ومن هنا كان اإلسالم هو املرآة التي ختبىء مشكالت 

فرنسا احلقيقية من خالل التحديق فيه، بداًل من مواجهة مشكالهتا احلقيقية.

)1)( السابق، ص17-16.

)2)( السابق، ص8.

)))( السابق، ص)6.

)))( السابق، ص119.
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رؤيتان للحل

تنازع قضية التعامل مع اإلسالم، بوصفه سبب أزمة فرنسا -حسب ما يبني روا-، رؤيتان: رؤية 
املتشائمني الذين ال يؤمنون بوجود إسالم علامين، ورؤية املتفائلني الذين يميلون بالعكس إىل تشجيع، 

ال بل بعث، إسالم ليربايل، علامين، وفرنيس حًقا)45(. 

ويرى روا أن مشكلة فرنسا ليست يف اإلسالم، بقدر ما هي يف األشكال املعارصة لعودة الديني. 
إىل  فرنسا  يف  اليمني  إيديولوجيات  ونظرة  والعلامنية،  اإلسالم  بني  بنيوًيا  تعارًضا  ثمة  هناك  فليس 
صحيحة.  غري  احلداثة،  قيم  يف  لالندماج  قابل  غري  وثابت(،  زمني  )ال  »جوهراين«  كدين  اإلسالم 
ومساءلة اإلسالم عىل مستوى العقيدة، كدين معاٍد للعلامنية، يف حني تعترب العقيدة املسيحية متالئمة 
معها، ال حتظى بالصوابية الالزمة عىل اعتبار أن تالؤم الالهويت من قبل دين ما مع العلامنية ال مربر 

لطرحه. فاإلسالم ليس أقل من املسيحية يف قدرته عىل االندماج يف سريورة الدنيوة والعلامنية.

خامتة

أبو  تكتب  املودوي  األعىل  )أبو  األسامء  بعض  كتابة  يف  واخلطأ  املطبعية،  األخطاء  بعض  خال  ما 
أصبح  وكيف  األوروبية،  املجتمعات  يف  وجتلياته  الدنيوة  مفهوم  عن  الكالم  بسط  وعدم   العالء(، 
يتكىء عىل حقائق  معه-  أو ختتلف  معرفًيا -تتفق  درًسا  روا،  أوليفه  يعد خطاب  سريورة جمتمعية، 
وللمسلمني يف  نظرته لإلسالم  والشعبوية، يف  املتطرفة  اهلويات  اخليال، ومجوح  الواقع، ال هتويامت 
فرنسا. وأهم ما يف هذا الكتاب هو الدرس املعريف الذي يقدمه، فأن تعرف شيًئا عن دين ما ومعتنقيه، 
السياسية  والبيئة  الدين،  هلذا  رؤيتهم  عن  بعيًدا  الناس  وأولئك  الدين،  ذلك  تفهم  أن  معناه  ليس 

واالجتامعية والثقافية التي يتموضعون هم ودينهم من خالهلا.

وما حدث يف فرنسا 2005م -وهوشبيه يف ما بعد يف حادثة شاريل يف 2015م-، بسبب الرؤى 
احلقيقة.  هلذه  واضح  مصداق  فرنسا،  يف  واملسلمني  اإلسالم  لرؤية  والسطحية  واملتعصبة  السطحية 
مسلمي  أو  باإلسالم  إلصاقها  وعدم  فرنسا،  تعانيها  التي  األزمة  حقيقة  مواجهة  إىل  روا  دعا  وهلذا 

فرنسا، والبحث عن جذورها العميقة داخل املجتمع الفرنيس الذي يعاين أزمة هوية حقيقية.

كام طرح روا كثرًيا من املسلامت، التي ألقاها عرب صفحات الكتاب، والتي حتتاج إىل وقفات كثرية 
ومناقشتها، مثل: 

)))( السابق، ص11-10.

قراءة في كتاب



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

484

هذه  فهل  املشكلة)46(.  هي  الدنيوة  ولكن  العلامنية،  ليست  اإلسالم،  يف  احلقيقية  املشكلة  أن   .1
املقولة صحيحة؟ وملاذا؟ وبأية كيفية؟

2. دفاعه عن فقه إسالمي ليربايل، ومساءلة إمكان كونه رشًطا رضورًيا لكي يكشف اإلسالم عن 
لتحقيق ذلك.  يراه صاحلًا  الذي  الفقه  لنا معامل هذا  يبني  فلم  العلامنية والدنونة؟  للتالؤم مع  قابليته 
وهل  يواجهوهنا،  التي  الصعبة  أوضاعهم  ظل  يف  املسلمني  املهاجرين  أوساط  يف  استنباته  وإمكان 

يمكنهم فعاًل أن ينتجوا فقًها كهذا؟)47(.

3. مل تتمكن العلامنية عىل الطريقة الفرنسية أن جتد موطئ قدم هلا يف العامل املسلم، نظًرا إىل غياب 
هذين الفاعلني اللذين أنجباها: دولة عليها هالة القداسة، ومؤسسة كهنوتية، ال يتنافسان عىل السلطة 
الدنيوية، وإنام لتنظيم هذا العامل الدنيوي تنظياًم تراتبًيا تبًعا للمجال املقدس)48(. وهي مسلمة حتتاج من 
الباحثني العرب إىل دراستها وبيان مدى صحتها من عدمها يف ضوء النموذج الرتكي والتونيس مثاًل. 

). تاريخ العامل املسلم كله، يثبت أن السلطة كانت علامنية بالفعل، ومل تكن موضوع تقديس البتة. 
وهي مسلمة أخرى جديرة بالبحث والدراسة من الباحثني العرب لبيان مدى دقتها من عدمه.

وقد طرح علينا عدًدا من األسئلة املهمة التي جيدر بنا حماولة اإلجابة عنها، من وأمهها:

هل من املمكن قيام دنيوة حقيقية بمعزل عن جتربة املؤسسات التي عرفها الغرب؟ وهل ثمة أشكال 
للولوج إىل الدنيوة قد جربت يف اإلسالم؟ وهل من املمكن، يف حالة غياب مشكل حقيقية للدنيوة، 
اعتامد أشكال مستوردة منها من مكان آخر، أم إن الدنيوة تتطلب إصالًحا لإلسالم؟)49(  وهل يمكن 
التاريخ نفسه يف املجتمعات اإلسالمية، وتقوم الدنيوة وكذلك العلامنية ضد اإلسالم، كام  أن يكرر 

قامت ضد املسيحية يف الغرب؟ أم إن لإلسالم ميزة خاصة جتعله أكثر تعارًضا مع العلامنية؟)50(.

وكيف يعيد الدين تعريف نفسه يف مواجهة هذا التغري احلاصل يف املجال االجتامعي والسيايس: 
كيف يتكيف معه، كيف يواجهه، أو كيف خيلق جماله اخلاص. وكيف يعمل الدين يف احلقل االجتامعي 

)6)( السابق، ص127.

)7)( السابق، ص87.

)8)( السابق، ص97-96.

)9)( السابق، ص69.

)0)( السابق، ص1)-2).
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والسيايس؟ كيف يستطيع دين أن حيدد سلوك أتباعه، و السيام يف غياب كاهن يثبت النموذج وينرشه؟ 
كيف تعيد مجاعة من املؤمنني بناء دينهم مع، أو من دون، مساعدة علامء الالهوت؟)51(. وهي أسئلة يف 

صلب مهوم جمتمعاتنا العربية اليومية والبحثية.

وينبهنا كتاب روا إىل رضورة النظر إىل اإلسالم يف اإلطار نفسه الذي ننظر فيه إىل األديان األخرى، 
والظاهرة الدينية يف ذاهتا، وذلك من خالل تقديم مقاربة علمية تتجاوز التحليالت التقليدية املعتادة 
التي  السائلة  لديننا ودنيانا يف عامل احلداثة  أن نجدد فهمنا  اجلدل بشأن منزلة اإلسالم، حتى يمكننا 
نعيش فيه. كام يعلمنا أن شيطنة اآلخر، ليست إال طريقة خمتلفة، أكثر شؤًما، لصنع الديني) وهو درس 

بليغ، ملن يشنون محالت اهلجوم غري العقالنية عىل الدين واملتدينني يف جمتمعاتنا العربية اليوم(. 

أن  إىل  اإلسالميني،  أو  العلامنيني  من  العريب،  احلضاري  املرشوع  محلة  روا  كتاب  يدعو  وأخرًيا، 
يعلنوا بوضوح، ما املشكلة التي تواجه جمتمعاتنا، وفتح سجل العالقات بني الدولة والدين والعلامنية، 
عىل أسس معرفية قويمة متكننا التوصل إىل نامذج تفسريية لفهم ما حدث يف جمتمعاتنا، واجتياز بادية 

الظلامت التي نعيش فيها اليوم، كام فعل يف معاجلته مشكلة جمتمعه الفرنيس. فهل نحن فاعلون؟

)1)( السابق، ص21.
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رؤية إىل واقع سورية ومستقبلها - وثيقة فكرية سياسية

أعّد هذه الوثيقة مواطنون سوريون هبدف إطالق حوار سوري جاد إلنضاج )املرشوع الوطني السوري(

أواًل: اللحظة السياسية الراهنة، املشكالت والفرص

االنتقال  طريق  يف  واالنطالق  السالم  إقرار  يف  املتعددة  وجوالهتا  جنيف  مفاوضات  فشلت 
االسرتاتيجية،  ورهاناهتا  العسكرية  روسيا  وسياسات  وإيران،  النظام  سياسات  بحكم  السيايس، 
وخيارات واشنطن االنكفائية، وضعف املعارضة السورية وتشتتها، ما أفقد لقاءات جنيف أي رابط 
بالتفاوض عىل حل سيايس، وابتكرت روسيا مقاربات تفاوض التفافية/ ختديرية جتّسدت يف لقاءات 
آستانة وما تبعها من تعزيز احلل األمني/ العسكري الزاحف، والتهام مناطق املعارضة املسلحة واحدة 
بعد أخرى، وسط جهد عسكري رويس نوعي يؤكد استحالة احلل السيايس، الذي تعلن موسكو كذًبا 
متسكها بحتميته، بينام تدمر فرصه ومقوماته بأكثر الصور منهجية وعنًفا، بالتعاون مع إيران وحزب 
اهلل ومرتزقة العراق وأفغانستان وأوزبكستان وباكستان… إلخ، ومساندة عصابات التعفيش األسدية 
إذالهلم  والسوريني  قتل  عىل  دورها  واقترص  القتال،  عبء  محل  عن  طويل  وقت  منذ  توقفت  التي 
ورسقتهم، وتأييد حرب الروس الختالق شعب آخر يف سورية، بواسطة عمليات إبادة كتلك التي 

كثرًيا ما مارسها االحتالل األجنبي يف املستعمرات الثائرة.

يشري جمرى احلوادث إىل أن العامل ال يوافق عىل انفراد موسكو باحلل، وأنه ال حل يف صورة أمر 
واقع رويس، وال إمكان حلل رويس بالتحالف مع إيران والتعاون مع تركيا وجتاهل الغرب ومصاحله. 
احلل دويل له طرفان: روسيا والغرب، وإذا كان يراعي مصالح إيران وتركيا، فإنه ال يمكن أن ينجز 
القرارات  ومتليه  دويل  احلل  واإليرانيني،  الروس  انتصارات  متليه  حل  ال  كذلك،  فقط.  وهبام  معهام 

الدولية وموازين القوى بني روسيا وأمريكا وأوروبا.

السورية، ال  القضية  يتخطى  تفاهم دويل حول حل سيايس  أمام خيارين مها:  اليوم  بالدنا  تقف 
شك يف أن بلوغه سيكون معقًدا ومتشعًبا، من جهة، وباملقابل، حقبة من الرصاع السيايس/ العسكري 
املبارش بني القوى العظمى، بدأ االستعداد له يتخلق يف التحالف الغريب الذي أعلن عن وجوده بالرضبة 
العسكرية، وبام يدور من مناقشات بني أقطابه حول احلل السيايس يف سورية، يف مواجهة التحالف 
الرويس اإليراين الذي تتعاون تركيا معه، لظنها أنه هو وحده الذي سيقرر حصتها يف سورية، مع أهنا 
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بينهام، يف حني  تفاهم  القوى بني روسيا والغرب، أو جرى  إذا ما تغريت عالقات  تبدل موقفها  قد 
سيزداد احتامء إيران بموسكو، يف الوقت الذي تقدم فيه إغراءات جدية للثانية كي تتخىل عن األوىل، 
وتتزايد رغبة طهران يف توسيع انتشارها السوري إىل مناطق خفض التصعيد، وتلك التي يمسك هبا 
مسلحون إسالميون ومعارضون، لظنها أن هذا جيعل وضعها السوري متينًا وقادًرا عىل منحها قوة 
تفاوضية جدية، وأن انتشارها العسكري الواسع يعزز عوائدها من التسوية الدولية، أما نظام األسد 
اللذين سيقرران مصريه، ولن  الرويس واإليراين،  أكثر من أي وقت مىض، لسيديه  اليوم،  تابع  فهو 
يسمحا له بالتالعب، علاًم بأن إنقاذه اليوم ال يعني إطالًقا املحافظة عىل رئيسه مستقباًل، وإن إعادة 
إنتاجه متثل استحالة يصعب ختطيها بقدرتيهام يف ظل انخراط غريب يف املعضلة السورية، ويف ظل ما 
سورية  واستقرار  الثورة،  قوضته  الذي  القديم،  النظام  عودة   جتعل  تضحيات  من  السوريون  قدمه 

والعرب وبلدان اإلقليم مسألة صعبة التحقق.

أما يف ساحة املعارضة، فقد “االئتالف الوطني” وظائفه التي وضعها لنفسه منذ زمن، وفقد القسم 
بالنسبة إىل تركيا: الدولة  انتقاد حتى  تأييده الدويل واإلقليمي والعريب، وصار موضوع  األعظم من 
التي حتتضنه، وفشل فشاًل ذريًعا يف احلصول عىل دعم داخيل حيتوي بواسطته تراجعه الدويل والعريب 
يف املنزلة والدور، وعجز عن التحول إىل مرجعية ملزمة للفصائل املسلحة التي وصلت بدورها إىل 
االنحدار والتفكك، وفقد معظمها ما كان له من عالقة إجيابية بالشعب والثورة. وأصبحت الوظيفة 
بناء  السورية، حمتجًزا عملية  الساحة  قيادة  يتوىل  منه  بديل  متثيل  تكوين  منع  لالئتالف هي  الوحيدة 
قيادة سياسية لثورة تتعثر، بينام حتتجز الفصائل يف الوقت نفسه فرص بناء جيش وطني سوري من بني 

رشوط قيامه تالزمه مع هنوض شعبي ثوري وتعبئة وطنية عامة.

إزاء ذلك كله، هناك مهمتان رئيستان يتحتم علينا إنجازمها، يعرب عنهام السؤاالن اآلتيان:

ما الذي ينبغي فعله الستعادة ثورة احلرية واحلراك املجتمعي السلمي، عىل الرغم من أوضاع . 1
التمثيلية  تعيشه مؤسساته  الذي  العسكري  السيايس  يعيشها شعبنا، والرتاجع  التي  والتمزق  التشتت 
وفصائله؟، وما األدوات الرضورية يف ذلك؟ وما اخلطط واألساليب التي تعيننا عىل حتقيق هذا اهلدف؟

ما املواقف التي جيب اختاذها عىل املستوى اإلجرائي، العتامد سياسات صحيحة ختدم املستوى . 2
إنقاذ نظام األسد، وتدمري وطننا، واستعامره  القائمة عىل  بإفشال اخلطط  األول وتعرب عنه، وتتكفل 
لنصف قرن، باتفاق مع نظام نزعت األمم املتحدة رشعيته عام ٢٠١٣ بالقرار رقم ٦٧/٢٦٢، ومثلها 

فعلت جامعة الدول العربية، يف ما بعد؟

يف احلقيقة، ال بّد من إعطاء أولوية مركزية لإلطار الفكري/ السيايس الرضوري لبناء قيادة وطنية 
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تستطيع استعادة ثورة احلرية كرهان جمتمعي، من دون التخيل عن واجبنا يف التصدي السيايس اليومي 
ملا يواجه وطننا من خطر خارجي معاٍد، وداخيل ينتمي إىل الثورة املضادة.

ال شك يف أن ذلك يبدأ من إطالق عملية متكني قوى التيار الديمقراطي الحتالل منزلة حقيقية يف 
سورية املقبلة، بحيث تكون له القدرة عىل متثيل مصالح قطاعات وازنة من الشعب يف ساحة السياسة 
العامة واحلزبية، عىل أن جيري تركيز اجلهد يف هذه املرحلة عىل بناء توافق بني خمتلف متثيالت املجال 
إعادة  رضورة  يتطلب  ما  زمنًيا،  وممرحل  منظم  تدرجيي،  ديمقراطي  انتقال  حول  واحلزيب  السيايس 

إحياء النخب واحلامل املجتمعي الديمقراطي، وتوحيدها.

ال يوجد اليوم خيار أفضل من اخليار الديمقراطي، بل ليس هناك أي خيار آخر غريه، إذا ما أخذنا 
تبدياًل جذرًيا  السيايس والعسكري، وبدل  املعارضة  الذي أصاب قطاعي  يف احلسبان حال االهنيار 
وضعها، بعد هتميش الفئات التي أطلقت ثورة احلرية، وتشتيت وتفتيت احلامل املجتمعي، الذي نزل 
إىل الشوارع دعاًم هلا. ثمة حاجة إىل التأكيد أن عملنا جيب أن يستهدف كل سوري بغض النظر عن 
إلخ، وأن علينا االنطالق من حقيقة   … جنسه ووضعه االجتامعي ولغته وعقيدته ومذهبه وعمله 
جوهرية هي أن نقص االندماج املجتمعي لعب دوًرا خطًرا يف ما عاشته الثورة من انزياحات قاتلة، 
ومكن نظام األسد التالعَب بوالءاتنا الدنيا واجلزئية، وحتويلها إىل تناقضات أحدثت صدوًعا فككت 

شعبنا، ونقلت الرصاع بينه وبني قتلته إىل احرتاب داخله.

ال بّد أيًضا من متابعة التطورات الدولية، والعمل ليكون لنا دور فيها، من خالل رشوعنا يف تكوين 
ز عملية إعادة السوريني إىل رهانات ثورهتم األوىل، بحيث نستطيع  بيئة سياسية/ تنظيمية متقدمة تعزِّ
ويف  شعبنا،  حقوق  عىل  بموافقتهم  يرتبط  مصاحلهم  حتقيق  أن  واإلقليميني  الدوليني  الفاعلني  إقناع 
وسداها  حلمتها  وعادلة،  وحرة  ديمقراطية  سورية  وبناء  ونظاًما،  أشخاًصا  األسدية  زوال  مقدمها 

املساواة وحكم القانون والكرامة اإلنسانية.

 ثانًيا: املسار املايض؛ مراجعة نقدية

من املهم يف كل حلظة إجراء تقويم نقدي للثورة السورية ومساراهتا؛ فالثورات التي ال تنتقد ذاهتا، 
مشكالت  ثورتنا  واجهت  فقد  وإنجازاهتا.  طاقاهتا  تتبّدد  أو  تضيع  أو  تنحرف  مساراهتا،  وتصّحح 
وصعوبات داخلية وعوائق ذاتية وتدخالت خارجية، ما أدى إىل استنزافها، وتبديد قواها، وحرفها 

عن مساراهتا.

أما العوامل التي دفعت إىل ذلك، فيمكن اختصارها باآليت:
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أواًل؛ انتهاج النظام العنف املدمر ضّد شعبه، كام تفعل قوى االحتالل األجنبية.

ثانًيا؛ إرشاك إيران وميليشياهتا الطائفية املسلحة، ثم روسيا، يف الرصاع ضد شعبنا.

والقصف  الطائرات  النظام  استخدام  الرغم من  الدويل يف محاية شعبنا عىل  املجتمع  ثالًثا؛ ختاذل 
بالرباميل املتفجرة وبالكياموي، للقتل وتدمري العمران وترشيد املاليني.

التناقضات  تفجر  إىل  أدى  ما  قواها،  وهتّتك  أحواهلا،  واستعصاء  الثورة،  أمد  طول  رابًعا؛ 
واالنشقاقات واخلالفات يف صفوفها، وتعّذر توليد مركز قيادي أو مرجعية مؤّسسية هلا، يف السياسة 

والعسكرة، لقيادة الشعب وصوغ إمجاعاته الوطنية.

خامًسا؛ تالعب بعض الدول بالثورة، إن بتوظيفها وفًقا ألجنداهتا السياسية، أو بدفعها إىل انتهاج 
أشكال من الرصاع أعىل من قدراهتا، كام يف حماوالهتا صوغ كياناهتا وخطاباهتا السياسية، بام يمكنها 

من السيطرة عليها، أو التحّكم يف تأثرياهتا.

مسارها،  وتعقيدات  الثورة  ألحوال  املتطرفة  صوره  يف  السيايس  اإلسالم  تيار  استغالل  سادًسا: 
ما أدى إىل أخذ الثورة بعيًدا من األهداف التي رسمتها لنفسها، وغرق قطاع كبري من الديمقراطيني 

السوريني يف رهانات خاطئة عىل قوى العسكرة والتطرف اإلسالمي.

ويمكن تبنّي الديناميات التي أدت إىل هذا الوضع يف اجلوانب اآلتية:

احتالل الرصاع العسكري مشهد الثورة، وانحسار صور النضال السلمي والشعبي، ما أظهر . 1
الرصاع وكأنه بني النظام وفصائل مسلحة، ما سّهل للنظام استخدام القوة املفرطة واألسلحة الثقيلة، 

واستدعاء أشكال خمتلفة من التدخل اخلارجي، بعد أن أطلق حله العسكري األمني يف بداية الثورة.

عىل  الشعب  قدرة  مستوى  فوق  مستويات  إىل  املسلح  الرصاع  تصعيد  إىل  املقابل،  يف  أدى،  هذا 
التحمل، وإىل مستويات مل تكن الفصائل العسكرية مهيأة هلا، من ناحية بناها أو إمكاناهتا، ومل تنتقل إليها 
بطريقة متدرجة، بخاصة بحكم انتهاجها سياسة حترير املناطق. وما فاقم من خماطر ذلك كله إحالل 
فصائل عسكرية تتغطى بـ”اإلسالم”، مدعومة من اخلارج، حمل “اجليش احلّر” الذي أسسه املنشقون 
عن اجليش النظامي، وغياب اسرتاتيجية عسكرية واضحة، وختّبطها، أو فشلها، يف إدارة املناطق التي 
سيطرت عليها، وانتهاكها احلريات فيها، ونمط خطاباهتا املستندة إىل مضامني دينية وطائفية متعصبة 
ومتطرفة وإقصائية. وقد ثبت أن تلك الفصائل معظمها مل تكن متثل مصالح السوريني، بقدر متثيلها 

ملحق
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مصالح الداعمني، واالرهتان لسياساهتم، ثم إهنا مل تستطع محاية املناطق التي كانت يف حوزهتا، وال 
االحتفاظ هبا، بل إهنا سايرت مسار آستانة، وقامت بانسحابات غري مفهومة من كثري منها، ما يعني 
أن مسار العسكرة كان هو ذاته مسار استبعاد الشعب من إطار الرصاع، وهو ذاته مسار االعتامد عىل 

اخلارج واالرهتان ألجنداته وتوظيفاته.

إخراج الشعب، أو أغلبيته، من معادالت الرصاع، ولعل هذا هو التطور األكثر خطًرا الذي . 2
شهدته الثورة السورية، وهو أمر ما كان ليحصل لوال اعتامد النظام مبدأ تدمري البيئات احلاضنة للثورة 
واملتعاطفة معها، وتدفيعها أثامًنا باهظة، إن بتحويلها إىل حقل رماية لرباميله وصوارخيه، أو بفرضه 
احلصار املشدد عليها، أو بترشيد سكاهنا، وهو ما مل توله املعارضة ما يستحقه من اهتامم، ومل تدرك معانيه 
وخطره. وبدهي أن املعارضة املسلحة تتحمل جزًءا من املسؤولية عن ذلك إن بطريقتها السلطوية يف 
إدارة املناطق التي وقعت حتت سيطرهتا، أو برفعها مستويات الرصاع العسكري إىل مستويات أعىل 

من قدرهتا، ما حّول القضية السورية أكثر فأكثر إىل قضية إنسانية أو قضية الجئني فحسب.

واملواطنة . 3 والكرامة  باحلرية  املتعلقة  األساسية  خطاباهتا  أو  مقاصدها  عن  الثورة  إزاحة 
والديمقراطية، واالنتهاء من نظام االستبداد، يف مقابل الرتكيز عىل جانب واحد هو إسقاط النظام، 
بإمجاعات  أرضت  متناقضة،  وخيارات  بلبلة  من  ذلك  عىل  ترتب  ما  كل  مع  آخر،  نظام  وإحالل 
السوريني وثقتهم بشعبهم وثورهتم، حتى مل يعد ُيعرف ما إذا كانت الثورة سياسية وديموقراطية أو 

طائفية ودينية.

 سيطرة اعتقادين وامهني؛ أوهلام، اعتقاد القوى املهيمنة يف املعارضة بإمكان حصول تدخل . 4
خارجي من أي مستوى ملصلحة الثورة وإسقاط النظام، وقد عّزز هذا االعتقاد الترصحيات األمريكية 
والرتكية بخاصة. ويف احلصيلة، تعرض السوريون، عىل هذا الصعيد، إلنكار منقطع النظري، إذ مل تفعل 
الدول املشجعة شيًئا لتجنيب السوريني األهوال التي تعرضوا هلا، حتى عىل مستوى وقف القصف 
والتدمري والترشيد، بل إهنا سمحت بدخول إيران وروسيا إىل جانب النظام يف الرصاع ضد شعبه. ويف 
الواقع فإن هذا الوهم قاد إىل ثالث مسائل خطرة؛ أوالها، التعويل عىل اخلارج واالرهتان ألجنداته 
وإمهال الداخل، وضمن ذلك عدم التعويل عىل الشعب. وثانيتها، تصعيد العمل املسلح بطريقة غري 
طرفيه  بتأكل  للرصاع،  الداخيل  البعد  انحسار  وثالثتها،  اإلمكانات.  يفوق  وبام  مدروسة  أو  حمسوبة 
األساسيني )النظام واملعارضة(، ملصلحة القوى الدولية واإلقليمية، مع ما صحب ذلك من تالعبات 

وتوظيفات يف الوضع السوري.

وثانيهام، االعتقاد بحتمية انتصار الثورة دفعة واحدة )ما يذّكر بمآالت ما يسمى »ساعة الصفر« 
و »ملحمة حلب« مثاًل(، وما أعقب ذلك من تعسكر ومتذهب وأوهام مؤذية صدرت عن عقليات 

ملحق
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قدرية ورغبوية ال عالقة هلا بالسياسة أو بموازين القوى، علاًم أنه، وفًقا للتجارب التارخيية، ال توجد 
حتميات، فالثورات قد تنترص أو هُتزم، وقد تنحرف عن مقاصدها أو تتم السيطرة عليها، ويمكن أن 

حتقق أهدافها بطريقة تدرجيية أو جزئية.

بناء عىل ذلك، فإن كيانات املعارضة السياسية والعسكرية واملدنية الرسمية أخفقت يف املحافظة 
عىل سالمة مسار ثورتنا، وهو ما يمكن مالحظته يف املجاالت اآلتية:

أواًل؛ عدم التمسك بأهداف الثورة ومقاصدها األساسية، بوصفها ثورة وطنية ديمقراطية لشعبنا 
نظام  من  للتحرر  قامت  ثورة  وبوصفها  واملناطقية،  واإلثنية  واملذهبية  الدينية  مكوناته  بمختلف 
االستبداد والفساد، وإقامة دولة مؤسسات وقانون ملواطنني أحرار ومتساوين يف نظام مدين )ال ديني 
وال طائفي وال عسكري(، يفصل بني السلطات، ويأخذ بالديمقراطية وتداول السلطة والعدالة يف 

احلكم.

ثانًيا؛ فشل اجلهد الرامي إىل بناء كيان سيايس جبهوي جامع، تعرتف األطراف التي تشكله ببعضها 
اخللفيات  عن  النظر  بغّض  األسايس،  الثورة  هدف  عىل  وجتتمع  واختالفاهتا،  بمشرتكاهتا  بعًضا، 
مغلق،  كيان  ملصلحة  وذلك  الدينية،  أو  اهلوياتية  أو  األيديولوجية  العصبيات  عن  وبعيًدا  الفكرية، 

ومرهتن، وغري قادر عىل متثيل أغلبية السوريني وال أغلبية مكونات الثورة السورية.

ثالًثا؛ غياب التيار الوطني الديمقراطي، أو ضعف متثيالته، عىل الرغم من وجود شخصيات تعرب 
عنه، إال أن مشكلتها أهنا مل تشتغل ككتلة أو كتيار، بسبب تغليبها خالفاهتا الشخصية والسياسية، عىل 

مشرتكاهتا.

رابًعا؛ طوال املدة املاضية ظلت أغلبية شعبنا هي املغّيب األكرب عن كيانات املعارضة، السياسية 
الداخل واخلارج، هذا  بينهام، سواء يف  تتوّسط  أو شبكات  والعسكرية، وحتى من دون أي أشكال 
واخلارج  الداخل  يف  شعبية  ممثليات  أو  كيانات  إلنشاء  اجلهد  ببذل  تتعلق  ملحة،  مهمة  أمام  يضعنا 

باآلليات الديمقراطية.

خامًسا؛ عدم مقاربة املسألة القومية، خاصة الكردية، بوصفها جزًءا من الثورة الوطنية الديمقراطية 
ببقية  اخلاصة  والقومية  الكردية  املسألة  بحل  والتزاًما  اإلقليمية،  االرهتانات  عن  بعيًدا  سورية،  يف 
للكرد  املتساوية  املواطنة  بحقوق  االعرتاف  يضمن  عاداًل،  حاًل  السورية  الوطنية  اجلامعة  مكونات 

أفراًدا، وبحقوقهم اجلمعية والقومية، شعًبا، يف إطار الوطن السوري.
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سادًسا؛ عدم اشتغال قوى الثورة واملعارضة حتى اآلن عىل عقد مؤمتر وطني جامع يضم القوى 
الرافضة لالستبداد، املؤيدة للخيار الوطني الديمقراطي خياًرا هنائيًّا لسورية اجلديدة، وصوغ برنامج 
اختلفت  وإن  واجلامعة،  املشرتكة  الوطنية  مواقفها  ضوئها  يف  تقرر  مرجعيًة  وتلتزمه  تتبناه  سيايس 

قراءاهتا السياسية.

القوى  يضع  الذي  األمر  السورية،  الثورة  هبا  مرت  التي  للمسارات  موجزة  نقدية  مراجعة  هذه 
بخطاباهتا  الثورة،  والسعي لرتشيد مسار  النامجة عنها،  الدروس  استنباط  أمام مسؤولياهتا يف  املعنية 

وبناها وأشكال عملها.

ثالًثا: سورية التي نريد

نقطة االنطالق: فكرة جامعة جديدة. 1

سيظل البعد احلضاري اإلنساين صفة مميزة للثورة السورية، عىل الرغم من كل التشوهات التي حلقت 
لألطراف  والسيايس  العسكري  االستتباع  صور  من  هبا  اقرتن  وما  لألسلمة  املختلفة  الصور  مثل  هبا، 
اإلقليمية والدولية. فهذه النتائج السلبية معظمها راجع إىل اجلهد املنظم لقيادة النظام يف دمشق وحلفائه 
اإليرانيني الذين أغرقوا البالد بميليشيات شيعية متخلفة، مل تلبث أطراف أخرى أن أنتجت ميليشيات 
سنية ال تقل ختلًفا عن نظريهتا الشيعية، وذلك كله يعني أن )األسلمة( –مهام كانت صورهتا- ال تزيد 

عن كوهنا قرشة أريد هلا أن تكون بدياًل من املضمون احلضاري واإلنساين الذي يميز الثورة السورية.

بوصمة  ودمغها  السورية(  )الثورة  سمعة  تلطيخ  إىل  الرامية  املحاوالت  كل  من  الرغم  وعىل 
اإلرهاب من جانب النظام وحلفائه، فقد استطاعت الثورة أن تقدم إنجازات عظيمة، مل ينتبه إليها 

كثري من املحللني واملراقبني، ومن ثم مل حتظ بام تستحقه من اإلبراز والتحليل.

)الفكرة  أن  عن  كشفها  يف  متمثاًل  سيظل  السورية  للثورة  األكرب  اإلنجاز  إن  القول  املمكن  ومن 
اجلامعة( التي فرضها النظام عىل الشعب السوري باحلديد والنار قد شاخت وماتت، حتى ليتعذر عىل 

أي عاقل أن يدعو إىل أن حتكم سورية والسوريني هبا من جديد.

وأما اإلنجاز الثاين فهو إعادة السياسة إىل الشعب السوري بعد أن كانت حكًرا عىل السلطة احلاكمة 
التي هشمت ومهشت الدولة واملجتمع طوال نصف قرن.

النظام  يتجاوز  جديد  نظام  إىل  السيايس  االنتقال  رضورة  عىل  باإلحلاح  الثالث  اإلنجاز  ويتمثل 



العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

496

ملحق

السوري القائم بكل استبداده وديكتاتوريته. ويف هذا اإلطار ال تشري املناقشات املتعثرة حول االنتقال 
السيايس إال إىل يشء واحد هو موت األفكار التي حكم هبا النظام سورية من جهة، وإىل جتاوز وعي 

السوريني عموًما هلذه األفكار من جهة أخرى.

ومن املهم أن نبني أن تركيز املناقشات حول مفهوم )االنتقال السيايس( وحول )الدستور اجلديد( 
يشري إىل أن املجتمع الدويل، إىل جانب السوريني، جممع عىل أن النظام السيايس السوري وطريقته يف 
يعوق  ما  ثمة  السورية. وليس  الثورة  التي خلقتها  الوقائع اجلديدة  متناقضة مع  قد أصبحت  احلكم 
بموجبه  النظام  الذي جعل  العلني  املزاد  إال  اجلديد  الدستور  السيايس وصوغ  االنتقال  اليوم حتقيق 
سورية رهينة ملصالح القوى اإلقليمية والدولية، برجاء إبقائه يف السلطة نظري ما يتنازل عنه من سيادة 

وطنية ومواقع جغرافية.

عىل الرغم من الصعوبات كلها التي تواجهها فكرة االنتقال السيايس، فإن اجلميع يعرتفون باحلاجة 
امللحة إىل استحداث )فكرة جامعة جديدة( تسمح للسوريني بأن حيكموا أنفسهم وفًقا ملثل مستمدة 
من املبادئ الديمقراطية واحلرية السياسية والعدالة االجتامعية املتوافقة مع القانون الدويل، واملراعية 
ملواثيق حقوق اإلنسان. وهذا يشري إىل رضورة أن يرسع السوريون إىل استجامع الدالالت واملعاين 
قادرة عىل  تكون  فكرية وسياسية  منظومة  كله يف  ثورهتم، وصياغة ذلك  أبدعوها يف  التي  والوقائع 
عقلنة احلياة ضمن أنامطها وقيمها اجلديدة. وما هذه املنظومة، يف احلقيقة، إال ما نطلق عليه يف هذا 

السياق مصطلح )الفكرة اجلامعة( التي ستتأسس عليها اجلمهورية السورية.

أن  التي من شأهنا  إنتاج األفكار  السوريني االنخراط يف  ويف ضوء ذلك كله، يصبح من واجب 
والتنمية  واالقتصادي  السيايس  باالستقرار  يتسم  مستقبل  إىل  املفيض  املشرتك  العيش  سبل  ترسم 
املستدامة يف الصعد كلها. وليس من شك يف أن هذا األمر مرشوط بتبني آليتني ال بد منهام يف كل عمل 

سيايس، ولكل توافق اجتامعي، ومها )احلوار واإلمجاع(.

ولذا يبدو أن أي تقدم يف احلياة السورية قد أصبح مرشوًطا بنجاح احلوار يف ما بني السوريني الذي 
ال بد أن يفيض إىل إمجاع سوري واسع نسبًيا، والذي سيشكل ضامنة كربى الستقالل سورية ووحدة 
أرضها وشعبها بمكوناته وأطيافه كلها يف وجه كل الضغوط الوافدة من خارج اإلقليم أو الساحات 

الدولية.
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اجلامعة السورية/الوطنية السورية اجلامعة. 2

اجلامعة السورية هي حتول جذري رصيح من األيديولوجيات اإلمرباطورية -املتمثلة يف اجلامعة 
اإلسالمية واجلامعة العربية واجلامعة الربوليتارية- إىل إنتاج )مواطنة سورية( أو )وطنية سورية( أو 
)جامعة سورية( نحاول من خالهلا، بوصفنا سوريني، أن نبني وطنًا موحًدا قوًيا وعاداًل ومنصًفا وقادًرا 
عىل توحيد أبنائه مجيعهم، بإثنياهتم املختلفة ودياناهتم املتنوعة وطوائفهم املتباينة. اجلامعة السورية هي 
إذن الوطنية السورية اجلديدة التي تستهدف تنمية الوعي السوري بذاته بوصفه وعًيا وطنًيا جيمع بني 
العرب والكرد والرسيان واألشوريني والرتكامن واألرمن والرشكس وغريهم. وال يستهدف الوعي 
ما  يف  أيًضا  التقريب  بل  فقط،  واحرتامها  املختلفة،  الثقافات  ذوات  اإلثنيات  بني  التقريب  السوري 
بني مجيع املنتسبني إىل الديانات والطوائف السورية، بام تتخذه اجلامعة السورية من موقف حمايد منها 
مجيًعا، وبالوقوف عىل مسافة واحدة منها مجيًعا، ومن دون أن تكون معنية بمناقشة أي من اجلوانب 

العقائدية والالهوتية التي ختص أي دين أو طائفة.

     تتميز اجلامعة السورية من غريها من األفكار واأليديولوجيات املطروحة عىل الساحة السورية، 
للمجتمع  العيش  يف  وطريقة  احلكم  يف  أسلوًبا  الديمقراطية،  ترسيخ  تستهدف  بأهنا  أوىل  جهة  من 
السوري، وبمعنى آخر إن الديمقراطية هي جوهر اجلامعة السورية وماهيتها. ومن جهة ثانية تنطوي 
ومع  احلياة  متطلبات  مع  واالنسجام  العرص  روح  مع  االتساق  من  كبري  قدر  عىل  السورية  اجلامعة 
مجلة الوقائع والقيم التي خلقتها الثورة السورية. نعني بذلك أن هذا املفهوم يستجيب بصورة بناءة 
للمقتضيات األساسية التي تسمح للسوريني -رشيطة النجاح يف التوصل إىل صورة من صور اإلمجاع 
السيايس حوهلا – بالرشوع يف مناقشة أهم املشكالت التي تواجه حارض الوطن السوري ومستقبله، 

والعمل بدأب وصرب عىل استكشاف احللول املالئمة هلا.

 مبادئ أساسية	. 

أ اإلنسان/املواطن السوري	.

للدولة  ُس  املؤسِّ الرئيُس  املبدُأ  هو  اإلنسان  حقوق  احرتام  وإنَّ  القيم،  مجيع  معياُر  هو  اإلنسان 
السورية اجلديدة، وعليه يبنى مبدأ املواطنة الذي يعني تساوي املواطنني يف الكرامة اإلنسانّية وأمام 
ين أو العقيدة. القانون يف احلقوق والواجبات من دون أيِّ متييٍز بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدِّ

أولوية القانون الدويل ومنظومة حقوق اإلنسان عىل القوانني الوطنية، إذ يفرتض أن تكون املعايري 
السجال حول اخلصوصية وما  دائرة  إنسانية عامة، خترجنا من  املستقبلية معايري  البدائل  املعتمدة يف 
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لكن  األساس،  مدنية  الترشيع  مصادر  أن  يعني  ما  وأصولية،  سلفية  حمافظة  نزعات  من  عنها  ينجر 
تؤخذ يف احلسبان املصادر األخرى؛ فاالحتكام إىل القانون الوضعي ال يلغي حق األفراد يف االحتكام 
إىل األعراف والتقاليد واملرجعيات الثقافية والدينية واألخالقية، يف حيواهتم الشخصية، ألن املجتمع 
املدين فضاء من احلرية. وهذا وجه من وجوه االختالف بني املجتمع املدين الذي يامرس فيه األفراد 

واجلامعات عاداهتم وتقاليدهم وأعرافهم، والدولة بصفتها “مملكة القوانني”.

مساواة املرأة مساواة كاملة مع الرجل يف احلقوق والواجبات؛ وهذه املساواة ال تستقيم إال بالتساوي 
يف اإلنسانية والتساوي يف املواطنة، ألن اإلنسانية واملواطنة صفتان ال تقبالن التفاوت والتفاضل.

أ الوطنية السورية	.

الوطنية السورية هي انتامء إىل وطن هو “سورية”، بحدوده الرسمية، وحضارته، وتارخيه، وقيمه 
خالل  من  مجيعهم،  السوريني  يستوعب  وثقافًيا  روحًيا  نسيًجا  الوطنية  هذه  تشكل  وعليه  ومبادئه، 
تفاعل وتداخل اجتامعي وسيايس واقتصادي. الوطنية هي رابطتنا األوىل، والروابط األخرى مجيعها 
حتت رعاية هذه الرابطة اجلوهرية، وهي مدخلنا إىل العامل، ومدخلنا إىل عالقتنا ببعضنا بعًضا، ومدخلنا 
د مصرينا. الوطنية السورية هي جرس للتواصل بني أبناء الوطن، وميدان  إىل مواجهة األخطار التي هتدِّ
للتفاعل احلي املؤثر مع اخلارج، وهي ليست نقيًضا أو بدياًل من االنتامء القومي أو الديني أو الطائفي، 

مة عىل غريها، ألهنا تشكل املظلة التي تضمن محاية التنوع الديني واملذهبي واإلثني. ولكنها مقدَّ

ثّم  العرقية واإلثنية والقومية، ومن  الروابط  الرابطة اإلنسانية عىل غريها من  نؤكد سمو  لذلك؛ 
سمو الروابط االجتامعية )الوطنية( عىل غريها من الروابط األولية التي تنسج اجلامعات ما قبل املدنية 
وما قبل الوطنية. هبذا املعنى، فإن العلامنية، منظوًرا إليها بمنظار املواطنة املتساوية، رشط الزم لتشكل 

فضاء وطني عام، وهوية وطنية، ذات نسغ إنساين.

أ الدولة املستقلة والسيدة واملحايدة	.

عن  الديمقراطي  الوطني  املرشوع  واستقالل  إقليمها،  عىل  وسيادهتا  التام  الدولة  استقالل 
االجتامعي  نظامه  اختيار  يف  احلق  وحده  السوري  وللشعب  سائرها،  والدولية  اإلقليمية  التجاذبات 
االقتصادي ونظام احلكم؛ دولة تقوم عىل كامل أراضيها وال تتخىل عن أي جزء حمتل منها، وتستخدم 
بالتقادم  تسقط  ال  الوطنية  احلقوق  أن  اعتبار  عىل  أراضيها  لتحرير  كافة  واملرشوعة  املتاحة  الوسائل 

)استعادة اجلوالن(.
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أ الدولة الوطنّية الديمقراطّية احلديثة	.

الديمقراطّية  الوطنّية  الدولة  عليها  س  تتأسَّ التي  واألخالقّية  والسياسّية  الفكرّية  املبادئ  التزام 
احلديثة، خصوًصا مبدأ العمومّية الذي يتجىلَّ يف الدستور والقانون العام. فالصفة األساس يف الدولة 
املنشودة هي الوطنّية/العمومّية، أي إّن الدولة املستقبلّية هي دولة حمايدة إزاء املكونات واالنتامءات 
واأليديولوجيات واألديان مجيعها، دولة حقوق ال دولة أيديولوجيا من أي نوع، ليست دولَة فرٍد أو 
طغمٍة أو طائفٍة أو عشرية أو حزب، بل دولة املواطنني مجيًعا، فأّي نظاٍم سيايسٍّ يستمدُّ رشعيَته من 
هيمنة أغلبّيٍة دينّيٍة، أو طائفّيٍة، أو أيديولوجّيٍة عرقّيٍة، إّنام يقّوض الديمقراطّية، وينتهُك رشوط املواطنة 
املتساوية مجيعها. وترتّكز الوظيفُة األساسّيُة هلذه الدولة يف الحمافظة عىل طابعها العاّم املشرتك، وعىل 

بقاء مؤّسساهِتا مجيعها مؤّسساٍت وطنّية عمومية.

أ الشعب السوري الواحد واحلر والسّيد	.

ع الثقايف والسيايس والديني واالجتامعي الغني فيها، وليس  إنَّ تاريخ سورية هو تاريخ كلِّ التنوُّ
، ومواطٌن  تاريَخ عرٍق بعينه أو ديٍن أو مذهٍب دون سواه. لكن أمام الدولة السورّية هناك شعٌب سوريٌّ
السورّي، هي  املواطن  السوري،  عب  الشَّ السورّية،  الدولة  بـ:  املتمثلة  الثالثّية  فإنَّ  ثّم  . ومن  سوريٌّ
السورّيني.  أو إشكاالٍت مطروحٍة عىل  أّي قضايا  التعاطي مع  الدولة اجلديدة، ومنطلُق  بناء  أساُس 
التاريخ، وهو حّر وسّيد عىل أرضه ويف دولته،  تأّسست حلمته عرب  السوري شعب واحد،  الشعب 

ويشكالن مًعا وحدة سياسية ال تتجّزأ. 

أ النظام الديمقراطي	.

املعنى العميق للنظام الديمقراطي هو مشاركة املواطنني مجيعهم يف القرار السيايس، وهلذا النظام 
جمموعٌة متكاملٌة من العنارص، ومنها مبدأ الفصل بني السلطات الثالث، ومبدأ سيادة القانون واستقالل 
عب مصدَر الرشعّية والسلطات مجيعها، واحرتاُم  القضاء، وحقُّ املشاركة يف الشؤون العامة، وعّد الشَّ
حقوق اإلنسان، ومبدأ محاية حرّية التفكري والتعبري وحّق التنظيم، وحرّية الصحافة والنرش، وتأليف 
اجلمعيات األهلية والنقابات واألحزاب السياسية، وحرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية 
التظاهر واإلرضاب السلميني، وعدم االستئثار بالسلطة وتركيزها يف مركٍز واحٍد، وتوسيع دائرة اختاذ 
القرار يف املستويات كافة، فالنظام اجلديد يعتمد مبدأ الالمركزية املوسعة، بحيث تقوم عىل مؤسسات 
إىل  الوصول  هبدف  املختلفة،  واملناطق  املحافظات  يف  والتنمية  املواطنني  شؤون  تدير  متثيلّية  تنفيذية 

تنمية مستدامة ومتوازنة وعادلة.
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أ السلم األهيل	.

ة خارج إطار الّدفاع عن النفس، ونبُذ  ِة واخلاصَّ ماء واملمتلكات الوطنّية العامَّ التأكيُد عىل ُحرَمة الدِّ
حية القاطعة، وجتريُمه وطنيًّا، وإدانُة التحريض عىل الُعنِف،  الُعنف بصوره وأشكاله كافة، وإدانُته الرصَّ
لميَّة  فاع عنه، والّتأكيد عىل التزام الوسائل السياسّية السِّ ويج له، أو الدِّ أو تسويغه أو تربيره، أو الرتَّ
الطائفّيِة املصنّعِة واحلقيقيَّة، ومن  الفتِن  الواحد من  الوطني  النَّسيج  العام، ومحايُة  الوطني  العمل  يف 

ُد سالمة الوطن، وتضامن أبنائه، ووحدَة ترابه. ة، ومن ُكلِّ ما هُيدِّ عوات الُعنرُصيَّ الدَّ

أ العدالة وتكافؤ الفرص	.

العدالة تركيب فريد من املساواة واحلرية، فال مساواة بال عدالة سوى املساواة الصفرية، وال حرية 
بال عدالة سوى لألقوياء واملتسلطني، ممن يامرسون حرية مطلقة )االستبداد وحده يساوي بني الرعايا 
مساواة مطلقة، عىل أهنم ال يشء(.  ويف املركز من فكرة العدالة تأيت العدالة االجتامعية بوصفها طريًقا 
رضورية لتقريب اهلوة الواسعة بني الفئات االجتامعية، مع ما تستلزمه من دور حقيقي للدولة يف دعم 
أمام اجلميع، وتقوم  فرًصا متساوية  تتيح  قانونية ووظيفية  بنية  املجتمع؛ دولة ذات  اهلشة يف  الفئات 
املفاضلة لشغل الوظائف فيها عىل مبدأ الكفايات ال الوالءات، بام يضمن تعزيز الروافع االجتامعية 
العلم  إىل  البرشية واملادية، واملستند  القوى  يقود إىل االستثامر يف  نزيه  تنافيس  والوظيفية عىل أساس 
والتعليم وبناء العقول وهتيئة الكوادر البرشية، ومن ثّم توطني العقول والتقانة والتهيئة لتنمية اقتصادية 

وبرشية وثقافية متكاملة.

أ اجليش واألمن الوطنيان	.

د  يتحدَّ واإلثنية،  الطائفية  الوالءات  من  بعيًدا  ووطنية  مهنية  أسس  عىل  وطنًيا  جيًشا  تبني  دولة 
فيها دوره بالدفاع عن الشعب واألرض وكيان الدولة؛ دولة ُتدمج فيها األجهزة األمنية يف مؤسسة 
الشخيص  املستويني  عىل  القانونية  للمساءلة  وخاضعة  بدقة  واملسؤوليات  املرجعيات  حمدّدة  واحدة 
واالعتباري، وخيضع عملها للمراقبة الربملانية والشعبية، وتنحرص وظائفها بام يضمن حرية املواطن 

ومنعته وقوته التي هي األساس حلرية الوطن ومنعته وقوته واستقالله.

أ دولة إجيابية يف حميطها اإلقليمي ويف العامل	.

دولة إجيابية يف حميطها اإلقليمي ويف العامل، تقوم عالقاهتا مع حميطها العريب عىل أساس تكاميل حيقق 
املصالح األخوية املشرتكة، بوصف سورية جزًءا من حميطها العريب وحاضنتها العربية، ويتحدد أفقها 
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االقتصادي والسيايس ضمنها بخصوصيات هذه احلاضنة؛ دولة تقوم عالقاهتا اإلقليمية والدولية عىل 
مبدأ حتقيق مصالح شعبها بالدرجة األوىل، وُتنشأ هذه العالقات عىل أساس من املصالح املشرتكة، 
وعىل مبدأ الندية واالحرتام املتبادل، وعىل احرتام املواثيق والعهود الدولية، وتلتزم حكومتها بام ورثته 
من اتفاقات وعقود ال ختل بسيادهتا وال ترض بمصالح شعبها، وتعتمد مبدأ عدم التدخل يف الشؤون 

الداخلية ألي دولة.

رابًعا: قضية التنوع واالندماج الوطني

يف  تقوم  دولة  بناء  خالل  من  والديني،  والعرقي  الثقايف  بالتنوع  االعرتاف  لتجسيد  رضورة  ثمة 
الترشيع واملامرسة عىل احرتام التنوع واالختالف وتعزيزه بوصفه مصدر غنى وطني، ومن ثّم ضامن 
ز مفهوم املواطنة اجلامع ووحدة  احلقوق الثقافية واالجتامعية للجميع، ضمن برامج وطنية عامة تعزِّ

املجتمع، والرتكيز عىل املشرتك الثقايف كام عىل مجاليات االختالف وكوهنا منبًعا لإلبداع والتجديد.

وال  والقرس،  باإلكراه  والتمثل،  والتذويب  الصهر  عمليات  ال  الوطنية،  الوحدة  بناء  يف  تفيد  ال 
عىل  إال  واقعًيا  املرشوعة  القومية  احلقوق  تتأسس  وال  والتهميش،  واالستبعاد  اإلقصاء  عمليات 
الدولة؛ أي عىل نسيج  القانون وعمومية  املواطنة وسيادة  املدنية واحلريات األساسية ومبدأ  احلقوق 

اجتامعي وطني متامسك حمكوم بحقيقة التنوع واالختالف وبمبدأ احلرية.

إن الروابط الوطنية التي أنتجتها جتربة تارخيية مشرتكة يزيد عمرها عىل قرن من الزمن، وعززها 
والنظام  الدكتاتورية  ومناهضة  والعدالة،  واحلرية  املساواة  أجل  ومن  االستقالل،  أجل  من  الكفاح 
ونسيًجا  واحًدا  شعًبا  يشكلون  بوصفهم  السوريني  إىل  بالنظر  تسمح  سورية،  يف  التسلطي  الشمويل 

وطنًيا متامسًكا عىل قاعدة احلقوق املتساوية.

1. تشّكل الّدولة الوطنّية الديمقراطية احلديثة اإلطار السيايس واحلقوقي األرقى لتنظيم احلياة العامة 
يف سورية، وسورية املستقبل هي للسوريني مجيعهم عىل نحو متساو وعادل من دون تفاوت أو تفاضل، 

واالنتامء إىل سورية هو القاسم املشرتك بني السوريني، وليس هناك سوري أكثر سورّية أو أقل من سواه.

2.  أّي نظاٍم سيايس يستمد رشعيَته من هيمنة أغلبية دينية، أو طائفية، أو أيديولوجية عرقية، إنام 
يقّوض الديمقراطية وينتهُك كلَّ نزوٍع إىل املساواة.

ع  3.  تاريخ سورية ليس تاريخ عرق بعينه أو دين أو مذهب دون سواه، بل هو تاريخ كل هذا التنوُّ
الثقايف والسيايس والديني واالجتامعي.
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). أمام الدولة السورية املستقبلية هناك شعب سوري، ومواطن سوري: وهذه الثالثية )الدولة 
أو  قضايا  أي  مع  التعاطي  يف  ومنطلق  أساس  هي  السوري(  املواطن  السوري،  الشعب  السورية، 

إشكاالت مطروحة عىل السوريني.

بام هي حقوق  اإلنسان،  مبادئ حقوق  مبدأ أساس من  املصري  تقرير  املصري: حق  تقرير  5. حق 
أفراد وحقوق مجاعات وأمم وشعوب، وهو ضامنة موضوعية سياسية وأخالقية للتطور الديمقراطي 
الذي يوجب أن يكون االنتامء الوطني )=القومي( اختياًرا حًرا ال جرًبا أو اضطراًرا، وهو متصل أوثق 
اتصال بمبادئ احلرية واملساواة والعدالة، أو ال يكون؛ فال جيوز تعليقه أو جتزئته يف ظل نظام ديمقراطي 
مستقر، وال خيضع العتبارات أيديولوجية بل ينبغي أن يكون مبدأ من مبادئ العقد االجتامعي، تعرب 
عنه املبادئ الدستورية التي تسن عىل أساسها الترشيعات والقوانني، وتتخذ اإلجراءات والتدابري، وال 
جيوز أن تبت به سوى هيئة ترشيعية منتخبة انتخاًبا صحيًحا تستجيب ملطالب املواطنني، وهي التي 
تقرر مرشوعية هذه املطالب، سواء تعلق األمر بالالمركزية املوسعة أو احلكم الذايت أو الفدرالية عىل 
أساس جغرايف. وهنا يصبح األمر مرهوًنا بإرادة املواطنني واملواطنات وإمجاعهم أو ميل أكثريتهم إىل 

هذا اخليار أو ذاك.

واإلجراءات  واملراسيم  السياسات  مجيع  بإلغاء  تتمثل  الوطني  االندماج  آليات  من  واحدة    .6
وإعالن  املترضرين،  وتعويض  وتداعياهتا  آثارها  ومعاجلة  مجيعهم،  املواطنني  بحق  املطبقة  التمييزية 
القطيعة مع اإلجراءات العنرصّية والسياسات اإلنكارية جتاه الكرد وغريهم، واستعادة عمومية الدولة 
وإعادة بناء الثقافة واهلوية الوطنيتني عىل أسس ديمقراطية، وإعادة إنتاج مبدأ املواطنة يف العالقات 

االجتامعية والسياسية.

خامًسا: املرحلة االنتقالية واحلل املنشود

أدى الرتّدد الدويل يف إجياد حل حقيقي لألزمة السورية إىل دخول سورية يف نفق مظلم، وحتوهلا إىل 
ساحة رصاع إقليمي ودويل. وأدى خيار السلطة العسكري األمني إىل إطالة أمد الرصاع واجتذاب 

الساحة السورية للتطرف واجلهادية.
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نؤكد هنا عىل حل األزمة السورية حاًل سياسًيا يتيح للشعب السوري أن يقرر حارضه ومستقبله:

1 - مبادئ أساسية يف املرحلة االنتقالية

أ - أهداف املرحلة االنتقالية

تأسيس هيئة حكم انتقايل، ذات صالحيات تنفيذية كاملة، ومؤسسات مساعدة هلا: احلكومة 	 
القضاء  االنتقايل، جملس  الدستوري األعىل  املجلس  االنتقايل،  العسكري األمني  املجلس  االنتقالية، 

األعىل االنتقايل… إلخ.

إهناء الرصاع املسلح يف سورية.	 

إهناء أي وجود أو تدخل أجنبي يف سورية.	 

توفري بيئة سياسية حيادية.	 

بناء آليات مراجعة وحماسبة ومراقبة، تتضمن:	 

املجلس الدستوري االنتقايل األعىل.	 

جملس القضاء األعىل االنتقايل.	 

عدالة انتقالية ومصاحلة وطنية.	 

تعزيز دور املجتمع املدين واملرأة.	 

حرية الصحافة واإلعالم.	 

عملية حوار وطني، ومراجعة دستورية وترشيعية، خاضعة للموافقة الشعبية: دستور جديد، 	 
وقوانني جديدة لالنتخابات واإلعالم واألحزاب ومنظامت املجتمع املدين.

البدء بالرتميم وإعادة اإلعامر للمجتمع السوري، بام فيها عودة مجيع الالجئني.	 
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انتخابات حرة ونزهية، عىل مجيع املستويات: الرئاسية والربملانية واملجالس املحلية.	 

ب -  الدعم املطلوب، إقليمًيا ودولًيا للمرحلة االنتقالية

ال يمكن حل األزمة السورية اليوم من دون الدعم اإلقليمي والدويل؛ فام عنارص الدعم املطلوب 
ومعانيه؟

اإلقرار بأن النقطة املركزية يف احلّل هي حتقيق انتقال سيايس يف سورية، عرب تشكيل هيئة حكم 	 
انتقايل كاملة الصالحيات التنفيذية.

سالمة وحرمة أرايض سورية، ومنع تقسيمها ألي سبب كان.	 

انسحاب القوات األجنبية. مجيعها	 

إيقاف الدعم العسكري لألطراف مجيعها.	 

املساعدة يف عودة الالجئني والنازحني، وتعويضهم.	 

املساعدة يف إعادة اإلعامر والرتميم.	 

ج - عقدة رأس النظام

نرى أنه جيب عىل بشار األسد أن يرحل ألسباب عدة:

ارتكاب األسد جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب: فهناك معلومات وصَور كافية 	 
الرباميل  واستخدام آالف  النظام،  وقتل يف سجون  مُمنهج،  تعذيب  من  يزال،  وما  عام جرى، 
املتفجرة، وتسببها يف قتل وجرح وهتجري عرشات آالف املدنيني، واستهداف املنشآت الصحية 
وجرائم  اإلنسانية،  ضّد  جرائم  ُتعّد  وكلها  هبا،  املقصود  األذى  وإحلاق  والتعليمية،  واخلدمية 
حرب؛ وهي فظائع كافية إلدانة األسد، ولتحضري األسس القانونية ملحاكمته، وأركان نظامه، 
يوًما ما، وينبغي أن تكون هذه اجلرائم موانَع أساسية من أي تطبيع حمتمل مع األسد، أو قبوله 

يف مرحلة انتقالية.
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الكارثة 	  -بعد  السوريون  حيتاج  سوري:  وطني  إمجاع  حتقيق  استحالة  يعني  األسد  وجود 
وهذا  حاكمة،  ومؤسسات  شخصيات  عىل  الوطني  اإلمجاع  أشكال  من  شكٍل  إىل  هبم-  حّلت  التي 
أنه  السوري ترى  الشعب  أن نسبة كبرية من  غري ممكن يف ظل استمرار األسد يف موقعه، خصوًصا 
املسؤول الرئيس عن الكارثة، كذلك، فإّن غياب األسد عن املرحلة االنتقالية سوف جيعل ممثيل النظام 
رين من سطوة أجهزته األمنية، وأقرب بالرضورة إىل التوافق  السوري، يف هيئة احلكم االنتقايل، متحرِّ
املعوقات  من  والتقليل  الوطني،  التوافق  مستوى  عىل  حقيقي  إنجاز  لتحقيق  اهليئة؛  يف  اآلخرين  مع 

خالل املرحلة االنتقالية.

وجود األسد يشّجع استمرار العنف وحالة عدم االستقرار: فمن جهة أوىل، لن هتدأ أنفس 	 
كثرٍي من السوريني، يف ظل استمرار األسد حاكاًم، أو جزًءا من احلكم، وستظل هناك حماوالت دائمة 
الستخدام العنف يف سبيل إطاحته، وقد يكون هذا العنف عشوائًيا، وموجًها بشكل طائفي؛ ما يمنع 
املاضية، أن  السنوات  الذي حصل يف  بعد  ثانية، ليس يف قدرة األسد،  حتقيق االستقرار؛ ومن جهة 
أيًضا  أن يستمّر يف ممارسة االعتقال والتعذيب والقتل، وهذا  أو يشارك يف احلكم، من دون  حيكم، 

مصدر الستمرار العنف وعدم االستقرار.

الشعب السوري يف حاجة إىل ثمن لتضحياته: حيتاج الشعب السوري إىل االقتناع واالطمئنان 	 
إىل أن تضحياته ومعاناته خالل السنوات املاضيات ليست بال قيمة أو بال نتيجة مرضية، وهذه القناعة 
وحدها التي تفتح طريق املصاحلة الوطنية، وتستبعد ظواهر احلقد والكراهية واالنتقام؛ فالثمن املريض 

هو رحيل األسد واحللقة الضيقة املحيطة به.

وجود األسد يعني استحالة حماربة اإلرهاب: من دون رحيل األسد، بعد 46 عاًما من استيالء 	 
عائلته عىل احلكم، ورحيل احللقة العائلية الضيقة للنظام املحيطة به، واملسؤولة معه بصورة أساس عامَّ 
حلَّ بسورية يف السنوات األخريات، من قتل وتعذيب وهتجري وتدمري، ال يمكن حتقيق أّي تقّدم يف 

عملية اجتثاث اإلرهاب، وال يمكن التسليم بإمكان حتقيق أّي حلٍّ سيايس يف سورية ما مل يرحل.

م صورة شائنة عن عدم احرتام العامل حلقوق اإلنسان: إن استمرار األسد 	  وجود األسد يقدِّ
م صورة سيئة للعامل أمجع، وليس للسوريني فحسب؛ ألن استمراره يعني  يف احلكم، أو كجزء منه، يقدِّ
الدولية،  العسكرية هو أساس احلكم والعالقات  القوة  امتالك  مبادئ حقوق اإلنسان، وأن  احتقار 
م لشعوب العامل مجيعها  وليس احلقوق والقانون الدويل اإلنساين والرشعية الشعبية والدولية، كام يقدِّ
الثقة بمنظومة  صورة صارخة من صور إفالت املجرمني من العقاب؛ ما يؤدي -حكاًم- إىل فقدان 

حقوق اإلنسان كلها.
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2 - املرتكزات القانونية والتقنية للمرحلة االنتقالية

أ- أساس احلل السيايس ومنطلقه

وقادة  وعائلته  اجلمهورية  )رئيس  احلاكمة  الفئة  رحيل  عىل  املنشود  السيايس  احلل  جوهر  يرتكز 
األجهزة األمنية ووزير الدفاع ورئيس األركان، وعدد من القيادات العليا يف اجليش واألمن(، وتولية 
يليهم ممن مل يتورطوا يف جمازر ضد الشعب السوري. ويمكن بعدها وضع تصور  مناصبهم إىل من 
يتيح هذا األمر  إذ  النظام؛  بالتشارك بني جسم معارض توافقي وقوي وحكومة  للمرحلة االنتقالية 
حدوث تغيري يف تفكري وأهداف السوريني معظمهم، وستخف العقبات أمام حدوث توافق سيايس 
السيايس موصدة سواء من خالل  آفاق احلل  الفئة احلاكمة ستبقى  التفاوض، ومن دون رحيل  عرب 

مؤمتر جنيف أم غريه.

دات أولية لبدء احلل السيايس  ب- حمدِّ

النظام بحضور ممثلني عن جمموعة 	  املعني وحكومة  املعارض  املبارش بني اجلسم  التفاوض   
العمل الدولية حول سورية، ويكون الطرفان مفوضني بصالحيات كاملة.

يونيو 2012، قرار جملس األمن 	  القانونية لالتفاق: إعالن جنيف يف 30 حزيران/  املرجعية 
رقم 2042 الصادر يف 14 نيسان/ أبريل 2012، قرار جملس األمن رقم 2043 الصادر يف 21 نيسان/ 
أبريل 2012، قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27 أيلول/ سبتمرب 2013، قرار جملس األمن 
رقم 2254 الصادر يف 18 كانون األول/ ديسمرب 2015، والقرار 67/362 يف 15 أيار/ مايو 2013.

ويكون 	  انتقالية،  ملرحلة  واضحة  وآليات  زمني  وجدول  تنفيذي  برنامج  وضع  هي  الغاية 
االتفاق الذي يربمه الطرفان ملزًما للجميع من دون احلاجة إىل أي إجراءات مصادقة، وتكون الدول 

اخلمس دائمة العضوية ضامنة لالتفاق.

ج- توفري عالمات الثقة باحلل السيايس

 إعالن فوري لوقف إطالق النار بوجود آلية دولية فاعلة ملراقبة التزام األطراف مجيعها.	 

 العمل عىل دفع القوى واجلامعات املسلحة غري السورية للخروج من سورية بمساعدة الدول 	 
اخلمس الدائمة العضوية.
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أي 	  جانب  من  املختطفني  وحترير  السوري،  النظام  سجون  يف  كافة  املعتقلني  عن  اإلفراج 
جمموعات تابعة للنظام أو املعارضة.

إلغاء ووقف مجيع املطالبات األمنية باعتقال األشخاص بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.	 

الدولية 	  اإلغاثية  للمنظامت  والسامح  كافة،  املناطق  يف  املحتاجني  إىل  اإلغاثة  وصول  إتاحة 
بالعمل داخل سورية من أجل إيصال املساعدات اإلغاثية للمحتاجني.

د-  املرحلة االنتقالية

بالتوازي مع ما سبق يتم اإلعالن عن بدء املرحلة االنتقالية بتشكيل هيئة حكم انتقايل كاملة 	 
عام  دستور  يكون  أن  ويمكن  واملعارضة،  النظام  من  وعسكرية  مدنية  شخصيات  من  الصالحيات 
1950 ناظاًم لعمل اهليئة، أو الدستور احلايل بعد تعطيل املواد اخلاصة برئيس اجلمهورية وعدد من 

املواد األخرى ذات الصلة، أو إعالن دستوري جيري التوافق عليه.

تتوىل هيئة احلكم االنتقايل إدارة البالد، وتعلن حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سيايس 	 
ديمقراطي تعددي تكون فيه الكلمة للشعب عرب صناديق االنتخاب، ويتساوى فيه املواطنون مجيعهم 
باحلقوق والواجبات بغض النظر عن اجلنس واملذهب والقومية واملنطقة، وتقوم تدرجيًيا بخلق مناخ 

مالئم يف املناطق مجيعها، يتيح للسوريني العودة إىل احلياة الطبيعية وعودة املهجرين.

تؤلِّف هيئة احلكم االنتقايل عدًدا من اهليئات واملجالس الرضورية ملساعدهتا يف عملها، وهي: 	 
جملس عسكري أمني موقت، هيئة قضائية دستورية عليا، جلنة املصاحلة الوطنية.

 تقوم هيئة احلكم االنتقايل، بعد عام ونصف عىل األكثر، بالتجهيز واإلرشاف عىل انتخابات 	 
انتخايب عرصي وعادل، وجتري االنتخابات حتت مراقبة دولية تضمن  جلمعية تأسيسية وفق قانون 
إعداد دستور سوري عرصي  اجلمعية  املناطق مجيعها، وتكون من مهامت هذه  ونزاهتها يف  حريتها 
برملانية  انتخابات  االنتقايل عن  احلكم  هيئة  وُتعلن  انتخاهبا.  من  أشهر  الثالثة  تتجاوز  مدة ال  خالل 
فور االنتهاء من االستفتاء عىل الدستور املقدم من اجلمعية التأسيسية خالل ثالثة أشهر بحد أقىص، 
املرحلة  تنتهي  الربملانية، وهنا  االنتخابات  ثالثة أشهر من  بعد  الرئاسية  االنتخابات  واإلرشاف عىل 

االنتقالية.
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3 - العدالة االنتقالية بوصفها مدخاًل إىل املصاحلة الوطنية وبناء النظام الديمقراطي

للعدالة االنتقالية يف احلالة السورية معنى خاص، يضاف إىل معانيها العاملية، وذلك بحكم تعقد 
الوضع السوري ومستوى العنف املامرس من النظام والتدمري الذي خلقه يف املستويات كافة، سواء 
انتهاكات من أطراف أخرى ظهرت كردة فعل عىل سياسات  بعدها، وبحكم وجود  أم  الثورة  قبل 

النظام، لكنها أقل عدًدا ومستوى بوضوح.

القانون  دولة  يريس  ديمقراطي  تعّددي  نظام  لبناء  األساس  حجر  هي  االنتقالية  العدالة  إن 
التشّفي؛  أو  أّي نزعة لالنتقام  البالد  الرئيس للقطع مع املايض وجتنيب  واملؤسسات، وهي الضامن 
للتحول  برنامج  إهنا  واملواطن.  الدولة  بني  الثقة  بناء  إعادة  لتشمل  العدالة  حمض  تتجاوز  فاملسألة 
الصارخة  واالنتهاكات  والعرقي  الطائفي  والتخريب  الشامل  لالستبداد  تعرض  ملجتمع  السلمي 
حلقوق االنسان إىل جمتمع تسوده الديمقراطية واحرتام حقوق االنسان، من خالل عملية إزالة آثار 
حقبة االستبداد وإعادة التوازن داخل املجتمع، بوصفها الدافع لتالحم اجلميع من أجل بناء الدولة 

اجلديدة.

هيدف أي برنامج لتحقيق العدالة االنتقالية عادة إىل وقف االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان، 
والتحقيق يف اجلرائم املاضية، وحتديد املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاقبتهم، وتعويض 
الضحايا، ومنع وقوع انتهاكات مستقبلية، واملحافظة عىل السالم الدائم، واملصاحلة الوطنية. ولتحقيق 
هذه األهداف من املهم التحقيق يف اجلرائم بموجب القانون الدويل امللزم لدول العامل كافة، وحماسبة 

املسؤولني عنها وفرض عقوبات عليهم.

إن املصاحلة الوطنية هي أحد أهداف العدالة االنتقالية، ويمكن أن يكون للجان املصاحلة الوطنية 
إىل  النظر  ينبغي  هنا  من  املجتمع؛  والسلم ضمن  الوئام  وإعادة  القديم  النظام  تفكيك  فاعل يف  دور 
العدالة االنتقالية ليس بوصفها آلية ملعاجلة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان فحسب، بل بوصفها 

آلية للتغيري نحو حتقيق االندماج الوطني وبناء النظام الديمقراطي.
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معايري نرش األبحاث والدراسات
الدولية  للمجالت  واملوضوعية  الشكلية  املواصفات  أبحاثها  اختيار  يف  »قلمون«  جملة  تعتمد 

املحّكمة، وفًقا لآليت:
أن يكون البحث أصياًل، وأاّل يكون قد ُنرش جزئًيا أو كلًيا يف أّي وسيلة نرش إلكرتونية أو . 1

ورقية.
أن يشتمل البحث عىل العنارص اآلتية:. 2

أ عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية.	.
أ ملخص باللغة العربية )250-300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة    	.

    Key( والطرق     املستخدمة يف بحثها، والنتائج التي توّصل إليها البحث. والكلامت املفتاحّية
Words( بعد امللخص.

أ ووضع 	. البحث،  وفرضية  وأمهيته،  وأهدافه،  البحث،  مشكلة  حتديد 
والنتائج،  والتحليل  البحث،  منهجية  ووصف  الرئيسة،  مؤرّشاته  وحتديد  املفاهيمّي  التصّور 

واالستنتاجات. 
أ ينبغي من حيث الشكل أن تكون مجيع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة 	.

وحمّددة.
أ إليها 	. استند  التي  املراجع  تتضمن  بقائمة  اًل  مذيَّ البحث  يكون  أن  ينبغي 

يتقيد  وأن  اهلوامش،  إليها يف  منها ومل يرش  استفاد  التي  األساسية  املراجع  إىل  إضافًة  الباحث 
حرمون  مركز  يعتمده  الذي  املرجعية  اإلحاالت  لنظام  وفًقا  التوثيق  بمواصفات  البحث 

للدراسات املعارصة. 
املرجعية . 3 اإلحاالت  يف  املراجع  ذلك  يف  بام  كلمة،   12000-6000 بني  البحث  يكون 

وجودمها،  حال  يف  وامللحقات  اجلداول  وكلامت  واملراجع  املصادر  وقائمة  اإليضاحية،  واهلوامش 
وللمجلة أن تنرش، بحسب تقديراهتا وبصورة استثنائية، بعض األبحاث والدراسات التي ال تتوافق 

وهذا العدد.
أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث.. )
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معايري نرش مراجعات الكتب
وتتضمن  التحكيم،  قواعد  من  والدراسات  األبحاث  له  ختضع  ما  إىل  الكتب  مراجعات  ختضع 

مراجعة الكتاب العنارص األساسية اآلتية:
أ الكتاب 	. املعلومات اآلتية: اسم  املراجعة يف أعىل مراجعته  يثبِّت كاتب  أن 

كام هو يف  الكتاب  عنوان  املراِجع  يكتب  العربية  بلغة غري  املراَجع صادًرا  الكتاب  كان  )وإذا 
اللغة األصلية إىل جانب العنوان يف اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب بلغة 
غري العربية ينبغي كتابة اسم املؤلف باللغة األخرى إىل جانب االسم بالعربية(، اسم دار النرش، 

تاريخ النرش، عدد الصفحات.
أ التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أمهّيته.	.
أ التعريف بمؤّلف الكتاب وسريته العلمّية )بحسب احلاجة(.	.
أ الوقوف عند مقّدمات الكتاب، وأهدافه، ومرشوعه، ومراجعه، ومصادره، 	.
وخّطته، وحمتوياته.
أ حتليل مضامني الكتاب حتلياًل وافًيا، وإبراز أفكاره وحماوره األساسّية، مع 	.

التي تناولت احلقل أو املوضوع  املراجع  بينه وبني  املقارن  النقدّية واملنهج  استخدام األدوات 
نفسه، وعدم االكتفاء بعرض سطحّي ونْقل ما ذكره املؤّلف يف مقّدمته.

 وتراعى يف اختيار الكتب الرشوط اآلتية:
أ اختيار الكتاب وفًقا ألسٍس موضوعّية، انطالًقا من أمهّيته، وأصالته ومدى 	.

إغنائه حلقل املعرفة الذي ينتمي إليه.
أ أاّل يكون قد مّر عىل صدور الكتاب أكثر من مخس سنوات.	.

 عدد كلامت املراجعة ما بني 3000 و4000 كلمة.

 إجراءات النرش 
1 . ،kalamoon@harmoon.org تتسّلم هيئة حترير املجلة املادة املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين

وُيعَلم كاتبها باالستالم يف غضون أسبوع كحد أقىص. 
إليها، وترسل املنسجم منها مع معايري . 2 التحرير يف األبحاث والدراسات املقدمة  تنظر هيئة 

مني العلميني.   النرش إىل املحكِّ
التحكيم خالل مدة . 3 بنتائج  الباحثني  بإعالم  التحكيم، ثم تقوم  نتائج  التحرير يف  تنظر هيئة 

ال تزيد عىل شهرين من تاريخ استالم البحث، سواء بقبول املادة للنرش، أو قبوهلا املرشوط برضورة 
إدخال تعديالت، أو رفض الورقة واالعتذار عن عدم نرشها. ويف حال اشرتاط إجراء تعديالٍت عىل 
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أّي ماّدة أو ورقة لقبول نرشها، يتّم إعالم الباحث هبا إلجراء التعديل املناسب.
النّص إىل . ) املادة، وُيرسل  املجلة بشأن نرش  تُبّت هيئة حترير  للّتعديالت،  الكاتب  بعد إجراء 

ُتنرش  ثم  الّزمني،  تدّرجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  حتريره  ليجرَي  الّلغوي،  والتدقيق  التحرير  قسم 
الورقة بحسب خطة هيئة التحرير وبعض املقتضيات الفنية، وال عالقة لتقديم النرش أو تأخريه بمكانة 

الباحث.
ال يعاد البحث إىل صاحبه سواء ُقبل للنرش أم مل يقبل.. 5
ُيعّد إرسال الباحث لبحثه إىل املجلة قبواًل منه لرشوط املجلة، وتنازاًل عن حقه يف النرش ملدة . 6

ثالث سنوات يف حال موافقة املجلة عىل نرشه.

أخالقيات النرش
تلتزم املجلة ميثاًقا أخالقًيا يشتمل عىل احرتام اخلصوصية والرسية وعدم إفصاح املحّررين . 1

واملراجعني وأعضاء هيئة التحرير عن أّي معلوماٍت بخصوص البحث املحال إليهم إىل أّي شخٍص 
آخر غري املؤّلف واملحّكمني وفريق التحرير.

تعديالت . 2 وفق  أو  تعديل  دون  من  البحث  نرش  عىل  باملوافقة  الباحث  بإعالم  املجلة  تلتزم 
معينة، ً بناء عىل ما يرد يف تقارير التحكيم، أو االعتذار عن عدم النرش، مع بيان أسباب االعتذار.

تقدمها . 3 التي  واإللكرتونية  والطباعية  والتحريرية  التدقيقية  اخلدمات  بجودة  املجلة  تلتزم 
للبحث.

تتقيد املجلة بعدم جواز استخدام أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي . )
يتضمنها البحث املحال إىل املجلة يف أبحاثهم اخلاصة.

النسخة النهائية للبحث والتعديالت: تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث . 5
بصيغة PDF عىل الباحث قبل النرش. ويف هذه املرحلة ال تقبل أي تعديالت مهمة أو إضافات عىل 
البحث، إال ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن أمد زمني وجيز 

ده رسالة املجلة إىل الباحث. جًدا حتدِّ
الفكرية . 6 امللكية  حقوق  املعارصة  للدراسات  حرمون  مركز  يملك  الفكرية:  امللكية  حقوق 

بالنسبة إىل األبحاث املنشورة يف جملته، وال جيوز إعادة نرشها جزئًيا أو كلًيا، يف أي وسيلة من وسائل 
النرش، سواء باللغة العربية أو مرتمجة إىل لغات أجنبية، من دون إٍذن خطي رصيح من املركز. 

األجنبية . 7 الدورية  إذن  عىل  باحلصول  كاماًل  تقيًدا  املرتمجة  لألبحاث  نرشها  يف  املجلة  تتقيد 
النارشة، وباحرتام حقوق امللكية الفكرية.
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طريقة كتابة اهلوامش واملراجع
الكتب   1

اسم املؤّلف، عنوان الكتاب، اسم املرتجم أو املحّرر، الّطبعة، )مكان النرّش: النّارش، تاريخ النرّش(، 
رقم الّصفحة. وُيستشهد بالكتاب يف اهلامش الالحق غري املوايل مبارشًة بذكر اسم املؤلف وبعده رقم 
الصفحة، ما مل يكن يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤّلف نفسه، ففي هذه احلالة يتّم استخدام العنوان 

خمترًصا بعد اسم املؤلف. أّما يف قائمة املراجع فرتد معلومات الكتاب بشكل مفّصل.
الدوريات   2

بالنسبة إىل املقالة التي تكون يف دورية ما، يكون األمر كام ييل: اسم املؤّلف، »عنوان الّدراسة أو 
املقالة«، اسم املجّلة، املجّلد و/أو رقم العدد )سنة النرّش(، رقم الّصفحة.

يف اهلوامش وقائمة املراجع العربّية، ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املجّلة باخلّط العريض. أّما 
إن كان بلغة أجنبية، فينبغي أن ُيكتب بخّط مائٍل.

مقاالت الصحف   3
ال ُتذكر إاّل يف اهلوامش )يف قائمة املراجع ال ُتذكر(.

املنشورات اإللكرتونية   1
ال ُتذكر إاّل يف اهلوامش )يف قائمة املراجع ال ُتذكر(.

املقابالت الشخصية   2
املقابلة )عرب  املقابلة، طريقة إجراء  املقابلة )شخصّية مثاًل(، اسم من أجرى  اسم الّشخص، نوع 

اهلاتف/ من خالل الربيد اإللكرتوين/ إلخ..(، املكان، والتاريخ.

املكافآت املالية
يدفع مركز حرمون للدراسات املعارصة مكافآٍت مالّيًة للباحثني مقابل األبحاث والدراسات التي 

تنرش يف املجلة؛ بحسب نوع املادة وتقديرات هيئة التحرير.
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