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 فتَحــُه 
ٍ
 صغيــر

ٍ
هــذا الُكتيــب مجــرَد قــوس

ش مشــروعه، فكان 
ِ
الفيلســوف على هام

مجــرد اســتراحة فكريــة كتََبهــا الفيلســوف 

ــُص 
ِ
 ال تزيــد فائــدًة وال تُْنق

ٍ
 تأمُّــل

ِ
فــي لحظــة

مــن  َعــْت 
ِ
انتُز أم  أأضيَفــْت  ســواء  شــيًئا، 

 
ِ
المشــروع، أم أنّهــا اســتكماٌل للمشــروع

 
ٍ
موضــوع فــي  االنخــراط  خــال  مــن  ككل 

المثقــف«؟ هــو »ســؤال   »
ٍ
»معاصــر

ْبيَئــة،  التَّ الكلمــات المفتاحيــة: المثقــف، 

األوروبيــة/ المركزيــة  التــراث،  االســتمرارية، 

الغربيــة.

Abstract:
This article investigates the work of 

Dr. Al-Jabri «Intellectuals in the Arab 

Civilization: Ibno Hanbal’s plight and 

Averroes’s disgrace [» in order to discuss 

the extent to which what was written was 

achieved, and did the book reflect what 

was provided in the entire intellectual 

project? In other words, we wondered if 

this book was another echo of what was 

preached in the great intellectual project 

of this Moroccan thinker?

In order to answer the aforementioned 

questions, we have tried to identify 

some of the most prominent features of 

Professor Al-Jabri’s writings concerning 

mainly the methodological tools used 

ملخص البحث:

 مــن خــال العنــوان يظهــر أن هــذا المقــال 

)المثقفــون  الجابــري  الدكتــور  عَمــَل  يَْقــرُأ 

فــي الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل ونكبة 

الــذي  المــدى  عــن  ليَســائله  رشــد(؛  ابــن 

تحقَّــق فيــه مــا كتبــه فــي تأليفــه َكُكل وهــل 

المشــروع  فــي  توفــر  مــا  الكتــاب  عَكــس 

هــل  تَســاَءْلنا  أخــرى  وبعبــارة  بأكملــه؟ 

َمــا توّفــر فــي 
ِ
كان هــذا الكتــاب َصــدى آخــر ل

المشــروع الفكــري الكبيــر لهــذا المفكــر 

المغربــي؟ وألجــل التحقــق مــن هــذا فقــد 

 مــا ميَّــز 
ِ
 أبــرز

ِ
حاولنــا الوقــوف عنــد بعــض

جانبهــا  فــي  الجابــري  األســتاذ  مؤلفــات 

المنهجيــة  بــاألدوات  أساســا  المتعلــق 

 
ِ
 فــي ُجــلِّ مــا كتََبــه، وبالنظــر

ِ
المســتعَمَلة

فــي المفاهيــم العلميــة الُمَوّظفــة عنــده، 

وفــي الخلفيــة التاريخيــة المعتمــدة فــي 

أعمالــه. هــذا، وقــد أعلنَّاهــا بدايــًة، وقلنــا: 

نعــم إن الكتــاب تجلــي صريــح واســتكماٌل 

األخــرى  الكتابــات  فــي  توفَّــر  َمــا 
ِ
ل واضــٌح 

فقــد  كامنــا،  علــى  ولندلّــل  للجابــري. 

اســتقر اختيارنــا علــى ثاثــة مــن الدالئــل، 

-أو   
ٍ
صريــح  

ٍ
بشــكل تختــرق  أنهــا  وجدنــا 

مــا  كل  ضمنــي-  بشــكل  األقــل  علــى 

إعَمالُــه  تباعــا،  وهــي  المفكــر.  هــذا  كتبــه 

 - باالســتمرارية  وإقــراُره  ئــة، 
ِ
التَّْبي لتقنيــة 

بــدل االنفصــال - بيــن التــراث والعصــر؛ 

ومواظبتــه علــى تقويــض خرافــة المركزيــة 

شــكَّل  هــل  وإذن؛  األوروبية/الغربيــة. 
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in most of his writings, the employed 

scientific concepts, and the adopted 

historical background. We have said at 

the beginning that the book is an explicit 

manifestation and a clear complement 

to what is available in the other writings 

of Al-Jabri.

As evidence to support our claim, we 

have settled on three signs, which we find 

explicitly - or at least implicitly - permeate 

everything that this thinker wrote: His 

implementation of the technique of 

adaptation, his acknowledgment of 

continuity - instead of separation - 

between the heritage and modernity, 

and his perseverance in undermining the 

myth of Eurocentrism/Western.

So, was this booklet just a small window 

opened by the philosopher on the side 

lines of his project Or is it a continuation 

of the project as a whole by engaging in a 

“contemporary” topic which is “issue of the 

intellectual”?

Keywords: Intellectual, adaptation, 

continuity, Heritage, myth of Eurocentrism/

Western.

مــن  العــرب  الحداثيــون  ظفــر  »...هكــذا 

النقــد؛  ُدررهــا:  َرة  بــدُّ  ]...] الغربيــة  الثقافــة 

ــٌم غيــر قليــِل الشــأن مــن وجهــة نظــر  وهــو ُغْن

المعرفــة المعاصــرة. ومــا يقــال عــن الحــّس 

النقــدي، هنــا، يقــال عــن الحــّس التاريخــي، أي 

ــا  نقديًّ مــا  وعــٌي  يكــون  ال  بالتاريخيــة.  الوعــي 

يضــع  وعيــا  أي  تاريخًيــا،  وعًيــا  كان  متــى  إاّل 

نطــاق  فــي  المــدرك  أو  المقــروء  المعطــى 

تاريخيتــه المتحــددِّ بهــا [...[؛ فالتاريــخ مصــدر 

األحــكام النقديــة ومرجُعهــا وليــس للنقــد مــن 

التاريــخ«. آخــر غيــر  مرجــٍع 

الغربيــة:  الثقافــة  نقــد  بلقزيــز،  اإللــه  عبــد 

فــي االستشــراق والمركزيــة األوروبيــة، بيــروت 

- مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 7)20، ص 3).

نتســاءل فــي هــذا المقــال عــن مــدى انســجاِم 

كتــاب »المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة: محنة 

المقاصــد  مــع  رشــد«  ابــن  ونكبــة  حنبــل  ابــن 

الكبــرى فــي المشــروع الفكــري لألســتاذ المرحــوم 

نطــرح  أخــرى  وبعبــارة  الجابــري؟  عابــد  محمــد 

هــذا  يتطابــق  مــدى  أي  إلــى  التالــي:  الســؤال 

والمرتكــزات  الكبــرى  الرهانــات  مــع  الكتــاب 

األساســية التــي نجدهــا فــي المشــروع العلمــي 

الجابــري؟ للدكتــور 

مــدى  لَبيــاِن  أدلــٍة  كثيــرِ  إلــى  نحتــاج  ال  ولعلنــا 

المثقــف بوصفــه موضوًعــا  نالــه  الــذي  االهتمــام 

-العــرب علــى  الباحثيــن والمفكريــن  بيــن أوســاط 

ــَرت  عبَّ اهتمــام  األخيــرة.  العقــود  فــي  األقــل- 

أَخــَذت المثقــف  عنــه عناويــن مؤلفــات ومقــاالت 
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ــاول »المثقــف  ــر. فمــن واحــد يتن ــا للتفكي موضوًع

ُيظهــر  ثــاٍن  إلــى  الشــيخ(  )محمــد  والســلطة« 

»أزمــة المثقفيــن العــرب« )عبــد هللا العــروي(، 

الثقافيــة  »الســلطة  بيــن  يفصــل  وثالــٌث 

ورابــع  أومليــل(  )علــي  السياســية«  والســلطة 

ثــم  حــرب(،  )علــي  النخبــة«  »أوهــام  يفضــح 

خامــٌس يعلــُن »نهايــة الداعيــة« ويرســم خطــوط 

المثقفيــن«  أدوار  فــي  والممتنــع  »الممكــن 

)عبــد اإللــه بلقزيز(...إلــخ. مــن كل هــذا يجــد القــارئ 

ــُه فــي مقــاالت الكتــاب العــرب  أن المثقــف نــال حظَّ

إشــكاًلا  بوصفــه  نفســه  وفــرض  المعاصريــن، 

حقيقًيــا يســتفز أذهــان أغيــاره مــن المثقفيــن. وإذا 

كان مــن الخصائــص المميــزة للفلســفة هــي أن 

كل جــواب فيهــا يصيــر ســؤاًلا، فســؤال المثقــف 

ــُد  هــو أيًضــا مــن خصائصــه أن كل جــواب فيــه ُيَولِّ

تســاؤالٍت جديــدة ويبعُث إشــكاالت أخــرى، وُيفاِجُئ 

منــه  تجعــُل  جوانــب  وكلهــا  متنوعــة،  بمفارقــات 

ــا مؤنًســا يفتــح شــهية النقــاش. ــا ممتًع موضوًع

ولقــد كان األســتاذ – المثقــف الجابــري )935) 

- 0)20( هــو أيضــا علــى موعــٍد مــع المثقــف. موعــد 

ــٍب متوســٌط فــي حجمــه )فــي حــدود  ــر عنــه بُكتيِّ عبَّ

ٌق فــي مضامينــه،  ــُه طريــٌف وشــيِّ 56) صفحــة( لكنَّ

حمــل العنــواَن المذكــور أعــاه.

عــن  عبــارٌة  هــي  عمومــا  الكتــاِب  وفكــرُة 

بـــ »إعــادة  هاجــِس »البــدء مــن البدايــة« وذلــك 

التــي تجعلــه  بنــاء مفهــوم »المثقــف« بالصــورة 

ــر داخــَل الثقافــة العربيــة عــن المعنــى الــذي  ُيَعبِّ

ُيْعطــى لــه اليــوم فــي الفكــر األوروبــي حيــث يجــد 

مرجعيتــه األصليــة«))). وهــذا رهــان كبيــر؛ إذ كيــف 

ــه مولــوٌد فــي  بأنَّ نقــرُّ  بنــاَء مفهــوٍم  لنــا أن نعيــد 

ثقافــة أخــرى ونعتــرُف بــأن لــه مرجعيــة أخــرى غيــَر 

التــي نريــد إدخالــه إليهــا، لنعطيــه معنــى يناســبه 

عليهــا؟  والدخيــل  إليهــا  المنقــوِل  الثقافــة  فــي 

غ ومقبــوٌل فــي العقــِل غيــر  هــل هــو عمــل مســوَّ

ُد إقحــام قْســرِي وعمــٌل هجيــٌن  مــرذول، أم أنــه مجــرَّ

لمفاهيــَم وأفــكار »غريبــة« نريــد زرعهــا -عنــوة- فــي 

تربــة أخــرى؟ عمــل شــبيه بمــن يجهــد نفســه ألجــل 

الدائــرة! تربيــع 

أنــه  الســؤال مــن أهميــة، غيــر  لهــذا  مــا  مــع 

ُل َهّمنــا الرئيــس هنــا، بــل إن المســؤوَل  ال ُيشــكِّ

عنــه هــو صاحــب الكتــاب. أمــا نحــن فيبقــى ســؤالنا 

مــا  هــو  هــذا  مقالنــا  عليــه  يــدور  الــذي  المركــزي 

ا-  ذكرنــاه أعــاه. ويمكــن أن نعيــد صياغتــه -اختصــاًر

المقاصــد  عــن  الكتــاب  هــذا  يخــرج  هــل  كاآلتــي: 

الكبــرى التــي اشــتغل عليهــا األســتاذ الجابــري فــي 

مشــروعه الفكــري؟ أي تلــك »المتعلقــة أساًســا 

والمفاهيــم  المســتعملة  المنهجيــة  بــاألدوات 

العلميــة الموظفــة والخلفيــة التاريخيــة المعتمدة 

فــي أعمالــه«)2). لننظــَر فــي مــدى تطاُبــق الكتــاب 

موضــوَع الدراســِة مــع أبــرزِ مرتكــزات وأساســيات 

ــة فــي مشــروعه الفكــري  وهمــوِم األســتاذ الِفْكري

فــي نقــد العقــل العربــي.

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة، 
محنــة ابــن حنبــل ونكبــة ابــن رشــد، بيــروت مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، ط 3، 2008، ص 0).

العربــي  الفكــر  فــي  فوكــو  ميشــيل  بغــوره،  )2) الــزواوي 
.42 ص   ،2007  ،2 ط  الطليعــة،  دار  بيــروت  المعاصــر، 

العدد 16 | شتاء 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 128



تقنية التبيئة. 1

ُنعلنهــا بدايــًة ونقــول نعــم إن الكتــاب انســجم 

كثيــًرا مــع انشــغاالت صاِحِبــه. ولدينــا علــى ذلــك 

غيــر قليــل مــن الدالئِــل. فمــا تعلــق »بــاألدوات 

المنهجيــة« نجــد أن أســتاذنا قــْد عمــَد –وكعادتــه– 

َئــة« أي تبيئــة المفاهيــم الحديثــة 
ِ
إلــى تقنيــة »التَْبي

المنهجيــة  التقنيــة  هــذه  العربيــة.  ثقافتنــا  فــي 

الجابــري  أْعَمَلهــا  طالمــا  التــي  عليــه«  »العزيــزة 

بهــا  ُيَعــَرُف  بــات  حتــى  أعمالــه  مــن  كثيــرٍ  فــي 

ــة مــن  ــارت هــذه العملي ــه. وكــْم أث ــت ُتعــَرف ب وبات

ِقَبــِل  مــن  الجابــري  علــى  وشــكوٍك  اعتراضــات 

ائــه وزمائــه فــي العالــم العربــي. أشــهرها طبًعــا  قرَّ

بمــدى  يتعلــق  نفُســه–  هــو  عنــه  ُيَعّبــر  مــا  –فــي 

عمليــة  فــي  اإليبســتيمولوجية  »المشــروعية 

نقــل مفهــوم مــن حقــل معرفــي معيــن إلــى حقــل 

معرفــي آخــر بعيــد عنــه أفقًيــا، أي علــى مســتوى 

المعرفيــة  الحقــول  وتمّيــز  العلــوم  تصنيــف 

مســتوى  علــى  عمودًيــا  أو  بعــض،  عــن  بعضهــا 

تحقيــب المعرفــة والعلــوم إلــى عصــور معرفيــة 

يكــن  لــم  فأســتاذنا  وللعلــم  ثقافيــة«))).  وأزمنــة 

وحــده الــذي اســتضاف فــي مشــروعه المعرفــي 

الكبيــر »كّمــا كبيــًرا مــن المفاهيــم المســتقاة مــن 

مجــال اإليبســتيمولوجيا المعاصــرة، والموظفــة 

دراســات  ميــدان  فــي   ]...] تأسيســًيا  توظيًفــا 

التــراث، [فقــد فعلهــا قبلــه[ لــوي ألتوســير، حيــن 

اســتعار بعــض المفاهيــم التــي نحتهــا غاســتون 

باشــار، وهــو يقــرأ التاريــخ العلمــي الخــاص لعلــم 

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة، 
المرجــع نفســه، ص 0).

اإليبســتيمولوجي،  العائــق  )مفاهيــم  الفيزيــاء 

القطيعــة اإليبســتيمولوجية...(، مــن أجــل أن يعيد 

[...[ قــراءة كارل ماركــس«)2). بــل إن ماركــس )8)8) 

ــَف  - 883)( نفســه قــد فعــل األمــر عينــه حينمــا وظَّ

بعــض المفاهيــَم الفيزيائيــة واســتلهم التصــورات 

الرياضيــة حيــن كان يحلــل االقتصــاد الرأســمالي؛ 

فنقلهــا مــن حقلهــا المرجعــي واســتدمجها بنجــاح 

كبيــرٍ فــي حقــِل االقتصــاِد والتاريــخ. وكذلــك فعــل 

فرويــد Freud )856) - 939)( الــذي نجــح هــو اآلخــر 

الفيزيــاء  عالــم  مــن  مأخــوذة  تبيئــة مفاهيــم  فــي 

الســيكولوجيا. فــي حقــل  ليدخلهــا  واالقتصــاد 

إلــى  ونجحــوا  فعُلــوا  غْيــرُه  مفكريــن  وألن 

النظــام  ــل  وُحلِّ الماركســية  فتجــددت  كبيــر  حــدٍّ 

فــإن  النفســي«  »الجهــاز  ــر  وُفسِّ الرأســمالي، 

ُمَتَشــّبًثا  ظــلَّ  اآلخــر-  –هــو  الجابــري  األســتاذ 

بمشــروعيِة عمليــة التبيئــة. وَجَعــَل ُيَبرُرهــا كلَّمــا 

ســنحت لــه فرصــُة الكتابــة ويدافــُع عــن ضــرورة 

اســتعمالها بشــكلها اإلجرائــي. لنقــرأ مــا يقولــه 

مفهــوم  تبيئــة  إلــى  اللجــوء  أن  »واضــح  عنهــا: 

مــا مــن المفاهيــم فــي حقــل معرفــي أجنبــي عــن 

الحاجــة  تمليهــا  إنمــا  األصلــي  المعرفــي  حقلــه 

مــن  فالهــدف  وبالتالــي  الحقــل،  ذلــك  فــي  إليــه 

العمليــة هــدف إجرائــي، أعنــي توظيفــه أمــًلا فــي 

الوصــول   ]...] يصعــب  نتائــج  علــى  الحصــول 

إليهــا مــن دونــه«)3). وعليــه؛ فــإن موضــوع التبيئــة 

يتــم اســتدعاؤها مــن حقــل  التــي  هــي المفاهيــم 

نقــد التــراث، العــرب والحداثــة )3(،  )2) عبــد اإللــه بلقزيــز، 
4)20، ص 338. العربيــة،  الوحــدة  بيــروت مركــز دراســات 

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  )3) الجابــري، 
نفســه، الصفحــة نفســها. )التشــديد مــن عندنــا(.
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معرفــي معيــن ومحاولــة اســتدماجها فــي الحقــل 

إليــه. ُنِقَلــت  الــذي  اآلخــر  المعرفــي 

وطبعــا إن األمــر ليــس متاًحــا بشــكٍل تْلقائــي، 

بــل هــو رهــان عســير. ُيَوّضحــه قــوُل كاتــٍب مغربــي 

ــري، هــو الدكتــور  اء الجاب ــرز قــرَّ ــر واحــًدا مــن أب ُيْعتب

عبــد اإللــه بلقزيــز. يقــول عــن المفاهيــم )وتبيئتهــا 

للزينــة  مفــردات  »ليســت  إنهــا  اســتطراًدا(: 

إلخــراج  كإكسســوارات  تســتدعى  المعرفيــة، 

ــُه إلــى المتلقــي، وهــي  النــص فــي صــورة جماليــة تُزفُّ

[...[ ليســت جاهــزة دائًمــا لاســتدعاء واالســتعارة 

وتمهيــد  مقدمــات  تقديــم  دون  »مــن  واإلعمــال 

الســتعمالها  يتوافــر  أن  دون  مــن  أي  أصــول«، 

ٌمْســَتْعِملها  يجنــب  الــذي  التناســب  شــرط 

وعلــى  الُمجافيــة«.  والتنزيــات  اإلســقاطات 

المفاهيــم  »تنشــأ  يضيــف،  الــكام  هــذا  هامــش 

تكــون  ال  ونصوصيــة  ثقافيــة  بيئــات  فــي  وتولــد 

دائًمــا مطابقــة للبيئــات والنصــوص واإلشــكاليات 

ــد فــي هــذه الحــال مــن أن  التــي انتقلــت إليهــا. ال ب

تشــتل هــذه المفاهيــم المنقولــة فــي تربــة القضايا 

ُتْنَقــل إليهــا وأن يقــع االعتنــاء  والنصــوص التــي 

 
ِ
ــؤ والرعايــة بشــتاتها حتــى تصيــب حظــا مــن التَبيُّ

مــع محيطهــا الجديــد«))). وإذن؛ يبقــى الرهــان هنــا 

علــى الحــدود التــي يمكــن أن يبلغهــا الباحــث وهــو 

يحــاول تطويــع وماءمــة المفهــوم القديــم مــع 

الموضــوع الجديــد الــذي اســتدعي إليــه.

وهــذا هــو عيــن مــا أراده الجابــري الــذي اعتــزم 

المنقــوِل  »بالحقــل  المثقــف  مفهــوم  ربــط 

 ،)3( العــرب والحداثــة  التــراث،  نقــد  بلقزيــز،  اإللــه  ))) عبــد 
عندنــا(. مــن  )التشــديد   .337 نفســه، ص  المرجــع 

إليــه ربًطــا عضوًيــا« متوســًلا ألجــل ذلــك وفــي 

يتمكــن  حتــى  »الحفــر«)2)  وســيلة  اآلن  نفــس 

مــن الوصــول إلــى نقطــة »البدايــة« التــي تمنحــه 

نقطــة انطــاق وتجعلــه يقــف علــى أرض صلبــة 

[أي  تمنحــه   ]...] »مرجعيــة  عليهــا  يؤســس 

والســلطة،  المشــروعية  المثقــف[  مفهــوم 

واحــد«)3). آن  فــي  المفهــوم  ســلطة 

الجابــري  الدكتــور  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

معــروٌف عنــُه تقِليُلــه مــن ِذكــر المفكريــن الذيــن 

وَمِديــٌن  بــل  ِبهــم،  ُمتأثــٌر  أنــه  اُؤه  قــرَّ يْشــهُد 

لهــم، إال أن لكلمــة »الحفــر« هنــا تلميــح صريــح 

لمنهجيــٍة اشــتهَر بهــا مفكــٌر فرنســي المــٌع هــو 

م. فوكــو M. Foucault )984)926-)( والمعروفــة 

 .(4((Archéologie( باألركيولوجيــا  عنــده 

المتعلقــة  الكثيــرة  التفاصيــل  عــن  وبعيــًدا 

بهــذا المبحــث األركيولوجــي، والتــي قــد َتذهــُب 

)فوكــو  ُجليــِن  الرَّ فكــرِ  فــي  ب  الّتَشــعُّ إلــى  بنــا 

والجابــري(، يمكــن أن نقــوَل باختصــارٍ إن منهــج 

األركيولوجيــا هــو منبــع ُمنَحــِدٌر مــن الفلســفة 

األلمانــي  الفيلســوف  فــي  َلــة  ممثَّ األلمانيــة 

أولــى،  بدرجــة   )(900  -  (844(  Nietzsche نيتشــه 

بــــ »الجينيالوجيــا«  ُعــرَِف عنــده  وخصوصــا مــا 

ــد ال يمكــن أن  ــري: »إن عمليــة التجدي )2) يقــول األســتاذ الجاب
 داخــل ثقافــة هــذه األمــة...«. أنظــر: الجابــري، 

ِ
تتــم إال بالَحْفــر

مركــز  بيــروت  ومناقشــات،  دراســات..  والحداثــة:  التــراث 
دراســات الوحــدة العربيــة، ط 3، 2006، ص 33. )التشــديد مــن 

عندنــا(.

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  )3) الجابــري، 
.(4 نفســه، ص 

)4( - Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, 
1969.
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الــذي  المْنهــل  بوصفهــا   ((((Généalogie(

المعاصــرة  التيــارات  بعــض  منــه  اســتقْت 

التاريــخ  وقــراءِة  القيــِم  نقــِد  فــي  طريقتهــا 

وتفكيــك المــوروث. وكان فوكــو »فــي طليعــة 

تلــك التيــارات وأقواهــا«)2) علــى اإلطــاق. وقــد 

أْعَمَلــه المفكــر المغربــي فــي كثيــرٍ مــْن أعمالــه، 

البدايــة«. وبــه حــاول »البــدء مــن 

فــي  وهــي  المناهــج  هــذه  ذكرنــا  وألننــا 

خطوطهــا العريضــة ال تختلــف؛ فعلينــا االنتبــاه 

»البدايــة«  عــن  البحــث  يريــد  الجابــري  أن  إلــى 

وليــس »األصــل«. ونحــن علــى يقيــن بــأن الرجــل 

يعــي جيــًدا مــا يقــول. فهــو لــْم يُقــِل األصــول؛ 

ألنــه يعــرف أن التاريــخ الميتافزيقــي الُمَحلِّق في 

المطلــق هــو الــذي يبحــث عــن األصــول. وحيــن 

يفعــل، يكــون ُمْشــَبًعا باألصــول الميتافزيقيــة. 

تلــك المســكونة بالغايــات المثاليــة والماهيــات 

اَقــة والجــذور األْصِليــة والجواهــر المفارقــة.  البرَّ

ــرح فقــط  فــي حيــن أن البحــث األركيولوجــي يقت

ــه، كذلــك،  ــة)3). لننتب ــات التاريخي ــات، البداي البداي

المقصــود  يبــرز  أن  أراد  حيــن  الجابــري  أن  إلــى 

داخــل  يتحــدد  كمــا  َده  حــدَّ فقــد  »التــراث«  بـــ 

الخطــاب النهضــوي، أي فــي »الجانــب الفكــري 

العقيــدة  االســامية:  العربيــة  الحضــارة  فــي 

)1( - Fréderic Nietzsche, Généalogie de la morale, 
présentation par Philippe Choulet, Traduction inédite 
par: Eric Blondel, Ole Hansen-Love, Théo Leydenbach et 
Pierre Pénisson, GF-Flammarion, Paris, 1996.

)2) عبــد الــرزاق الــدواي، حــوار الفلســفة والعلــم واألخــاق 
فــي مطالــع األلفيــة الثالثــة، الــدار البيضــاء  شــركة النشــر 

.(94 2004، ص  المــدارس،  والتوزيــع 

العربــي  الفكــر  فــي  فوكــو  ميشــيل  بغــورة،  )3) الــزاوي 
.33 ص  نفســه،  المرجــع  المعاصــر، 

والــكام  والفــن  واألدب  واللغــة  والشــريعة 

أضــاف  لكنــه  االنحطــاط«.  عصــر  »قبــل   ]...]

تمييــًزا غايــة فــي الدقــة وهــو قولــه: »ولكــن دون 

التحديــد  هــذا  فمثــل  لبدايتــه.  دقيــق  تحديــد 

المعاصــر  العربــي  الخطــاب  فــي  يخضــع 

حيــن  فهــو  وعليــه،  إيديولوجيــة«)4).  العتبــارات 

واالعتبــارات  الميتافزيقيــة  األبعــاد  يلغــي 

»الحفــر«  عمليــة  فــي  يســتمر  اإليديولوجيــة، 

ــات، بــكل  ليجــد لمفهــوم المثقــف أماكــن وبداي

تفاصيلهــا واتفاقاتهــا مــع »االهتمــام الدقيــق 

وســخفها«. بقبحهــا 

وقريــب مــن هــذا األمــر، مــا تحّقــَق للجابــري 

حيــن »َحفــَر« وبحــَث عــن مفهــوِم المثقــف فــي 

الثقافــة العربيــة اإلســامية، فلــم يجــده يقطن 

ــق فــي ســماء المعقــوالت، بــل  األعالــي أو ُيحلِّ

ــا، فــي شــخص  علًي
ِ
ــَد، ف ــه قــد تجسَّ افتــرض أّن

مــع  محنتــه  فــي  حنبــل  بــن  أحمــد  اإلمــام 

ــق القــرآن،  الخليفــة المأمــون فــي موضــوع خل

رشــد  ابــن  الفيلســوف  شــخص  فــي  وبعــَدُه 

فــي نكبتــه مــع اليعقــوب المنصــور الموحــدي 

خطابــات  إن  الديــن.  عــن  االنحــراف  بتهمــة 

أمثــال هــؤالء لــم تكــن مجــرد خطابــات الهوتيــة 

دينيــة  خطابــات  هــي  بــل  ميتافيزيقيــة،  أو 

سياســي. بمضمــون 

–بعــد  تحّقــَق  الــذي  نفُســه  األمــر  هــو  ربمــا 

الثقافــي  الســياق  هــو  آخــَر،  ســياٍق  فــي  ذلــك– 

مــا  خــال  مــن  خــاص،  بوجــه  والفرنســي  الغربــي 

)4) محمــد عابــد الجابــري، التــراث والحداثــة، المرجــع نفســه، 
ص 30. )التشــديد مــن عندنــا(.
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 .)Affaire Dreyfus( دريفــوس  بقضيــة  ُعــرِف 

التــي  والسياســية  االجتماعيــة  القضيــة  هــذه 

أن  مــن  تقريًبــا-  الدارســين  كلِّ  –بإجمــاع  َنــت  تَمكَّ

 .)les intellectuels( »ــن لمقولــة »المثقفيــن ُتدشِّ

وتحولــت بحكــم األبعــاد الثقافيــة والرمزيــة التــي 

اكتســبتها إلــى إطــار مرجعــي فــي هــذا الموضــوع))). 

بمثابــة  دريفــوس  كانــت قضيــة  وعليــه، فمثلمــا 

َتــا  »بدايــة هنــاك« )فــي الغــرب(، كذلــك كانــت قِضيَّ

ابــن حنبــل وابــن رشــد بمثابــة »بدايــة هنــا« )فــي 

بمســألة  الوعــي  ِل  لَتَشــكُّ العربيــة(  حضارتنــا 

ُمجــرَّد  المرجعيــات  تلــك  كل  إّن  المثقفيــن. 

ينــي بالسياســي   نســبية، اختلــَط فيهــا الدِّ
ٍ

بدايــات

واإليديولوجــي باالجتماعــي. ومنــه نخلــص إلــى أن 

ــَق لــه التأصيــل للمفهــوم ثقافًيــا  الجابــري قــد تحقَّ

خصوصيتــه  داخــل  مــن  الوجــوِد  شــرعيَة  وَمَنَحــه 

العربية–اإلســامية. وكل ذلــك فــي ســبيل جعــل 

الفكريــة  المرجعيــات  إحــدى  المثقــف،  مفهــوم 

»التبيئــة«. معنــى  هــو  وهــذا  عندنــا«.  »للحداثــة 

أن  علــى  والتاريخيــة  االجتماعيــة  األبحــاث  كل  ))) »تجمــع 
مفهــوم »المثقــف« l’intellectuel نشــأ أول مــا نشــأ بفرنســا 
[...[ إنــه وليــد قضيــة اجتماعيــة وسياســية شــهيرة عرفــت فــي 

تاريــخ فرنســا الحديــث باســم »قضيــة دريفــوس«.
فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر كانــون األول )دجنبــر(، ســنة، 894)، 
أدانــت إحــدى المحاكــم الفرنســية ضابطــا فرنســيا برتبــة قبطــان 
يدعــى [...[ Alfred Dreyfus بتهمــة تســريب معلومــات عســكرية 
إلــى ألمانيــا [...[. وقــد بــدت القضيــة فــي الوهلــة األولــى قضيــة 
تجســس وخيانــة اســتحق مقترفهــا اإلهانــة أمــام المــأل والنفــي إلــى 
ــرة. يقــول أحــد أولئــك الذيــن تحملــوا مســؤولية  إحــدى الجــزر الغاب
هامــة فــي محاكمتــه بتاريــخ 4 دجنبــر 897) فــي جمــع عــام: «ليســت 
الوضــع  تعقــد  أن  إال  دريفــوس»  اســمها قضيــة  هنــاك قضيــة 
االجتماعــي الفرنســي آنــذاك مــن جهــة، وغيــاب أدلــة كافيــة تثبــت 
تــورط هــذا القبطــان ذي األصــل اليهــودي مــن جهــة ثانيــة، كــذب 
ــا قاطًعــا هــذا التصريــح المطمئــن، وجعــل هــذه المحاكمــة  تكذيًب
ــاة  ــرى عصفــت بالحي ــة سياســية كب ــل أوقــد قضي ــى فتي تتحــول إل
الشــعب  وقســمت   ]...] الفرنســية  والسياســية  االجتماعيــة 
 Dreyfusard لدريفــوس إلــى مناصــر  المثقفــة  الفرنســي ونخبتــه 
المثقــف  الشــيخ،  انظــر: محمــد   .Anti Dreyfusard« لــه  ومعــاد 
والســلطة، دراســة فــي الفكــر الفلســفي الفرنســي المعاصــر، 

بيــروت دار الطليعــة، )99)، ص )4)، 5)، 6)(.

لحظة االستمرارية. 2

حضــر  آخــر  مقصــد  هنــاك  »التبيئــة«،  بعــد 

وثيــٍق  بشــكٍل  ويرتبــط  الكتــاب؛  فــي  بجــاٍء 

إنــه:  الجابــري،  كتابــات  فــي  العريضــة  بالخطــوط 

انتظــام بعــض مفاهيــم الحداثــة فــي جــزء مــن 

التــراث. وقــد وســمناه بـــ »االســتمرارية« بالنظــر 

ــُر فــي  إلــى الطريقــة التــي أفــاض بهــا هــذا المفكِّ

والتــراث«  »نحــن  المْدَخــل  كتابــه  فــي  توضيحــه 

وتفصيــِل معانيــِه. فهــو حيــن ســعى إلــى »ربــط 

وبعملــه  إليــه  المنقــول  بالحقــل  المفهــوم 

العربيــة  الثقافــة  داخــل  لــه  بنــاء مرجعيــة  علــى« 

الجابــري عــن مطالبــه  لــم ينفصــل  – اإلســامية 

بهــا. والتــزم  كررهــا  وإنمــا  الكبــرى، 

فــي  االســتمرارية«)2)  »لحظــة  ولعــل 

مشــروعه تشــهد علــى مــا نقــول. فبعــد لحظــة 

الــذات عــن  التــي »تعنــي فصــل  »الموضوعيــة« 

تأتــي  االنفصــال«)3)،  تحقيــق  أو   ]...] الموضــوع 

بعدهــا اللحظــة الثانيــة أي لحظــة االتصــال بهــذا 

الموضــوع، الــذي هــو التــراث، والتواصــل معــه مــن 

جديد فتعالج مشــكل االســتمرارية. وبالتالي فهي 

بإعادتــه  أي  بالعصــر«)4).  التــراث  »وصــل  تعتــزم 

ا لنــا  إلينــا »فــي صــورة جديــدة تجعلــه [...[ معاصــًر

والمعقوليــة«)5). الفهــم  صعيــد  علــى 

البيضــاء  الــدار  والتــراث،  نحــن  الجابــري،  عابــد  )2) محمــد 
.25 ص   ،2006  ،6 ط  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

)3) الجابري، التراث والحداثة، المرجع نفسه، ص )3 32.

العربــي  الفكــر  فــي  فوكــو  ميشــيل  بغــوره،  )4) الــزواوي 
.46 ص  نفســه،  المرجــع  المعاصــر، 

)5) الجابري، التراث والحداثة، المرجع نفسه، ص 33.
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غيــر أن لحظــة االســتمرارية هاتــه، مــن شــأنها 

ــري موضــَع إحــراٍج.  أن تضــع تناســَق أعمــال الجاب

إْذ كيــَف لــُه أن يحفــَر فــي التــراث ليحــاول وصــل 

إلــى اســتعمال  التــراث بالحداثــة فــي إحالــٍة منــه 

المنهــج  هــذا  أنَّ  والحــال  األركيولوجــي؛  المنهــِج 

واالســتمرارية  التناســق  يرفــض  أنــه  معــروف 

واالتصــال فــي فضــاءات الفكــر والثقافــة والقيــم؟

فــي  الشــهير  المفهــوم  أن  نعلــم  إننــا  ثــم 

باإليبســتيمي  المعــروف  فوكــو  فلســفة 

عصــر  فــي  المعرفــي  النظــام  أو   Epistémè(

معيــن وثقافــة مــا والــذي هــو بنيتهــا المعرفيــة 

المفكــر  هــذا  اســتعمله  والــذي  الاشــعورية(، 

تحليــل  فــي  وغنــي  نحــو خصــب  »علــى  الفرنســي 

الغربيــة فــي العصــر الكاســيكي لهــذه  الثقافــة 

الثقافــة فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع 

والقطيعــة  لهــا،  الناظــم  واإليبيســتيمي  عشــر 

القــرن  فــي  حصلــت  التــي  اإليبيســتيمولوجية 

التاســع عشــر وأنتجــت نظاًمــا معرفًيــا جديــًدا هــو 

الحداثــة«)))، )نقــول( إن هــذا المفهــوم مــن الراجــح 

ــِه  ــُه ب ــه قــد أوحــْت ل ــَرة فوكــو عن ا أن تكــوَن فْك ــدًّ ِج

وذاك  لــه؛  مجــاورة  وعلــوٍم  فلســفاٍت  مضاميــُن 

بالنظــر إلــى االهتمــام المشــترك لديهــا بإشــكاليِة 

رَِهــا. وخصوًصــا  نشــأة العلــوم والمعــارف وتطوُّ

كمــا  المعاصــرة  الفرنســية  »اإلبســتمولوجيا 

 ]Bachelard] باشــار  أبحــاث  خــال  مــن  تتجلــى 

 ،Canguilhem وكانجليــم   Cavaillèsوكفاليــس

تلــك اإلبســتمولوجيا التــي اشــتهرت بكونهــا تهتــم 

 ،)3( العــرب والحداثــة  التــراث،  نقــد  بلقزيــز،  اإللــه  ))) عبــد 
.342 ص  ســابق،  مرجــع 

بنشــأة المفاهيــم وباالنقطاعــات«)2)، أو مفهــوم 

لطومــاس   )Paradigme( اإلرشــادي  النمــوذج 

نفُســه  وفوكــو   .(3(((996  -  (922(  Th. Kuhn كــون 

اإليبســتمولوجيات  مــن  األنــواع  هــذه  بــأن  ُيقــرُّ 

بعــض  خــارج  التاريــخ  كتابــة  الممكــن  غيــر  »مــن 

وتلــك  أركيولوِجَيِتــه  بيــن  مــا  مــع  مفاهيمهــا«)4). 

اإليبســتيمولوجيات مــن فروقــات. وهــذه بعــض 

المنهــج. هــذا  مميــزات 

األركيولوجيــا ال تــؤرخ للعقليــات والذهنيــات، . )

القبليــة  التاريخيــة  الشــروط  تحلــل  بــل 

ــى  ــي ِضْمَنهــا يتجل )apriori historique( الت

ويْنَبِثــق الحــدث.

َتالــي واألصول . 2 األركيولوجيــا وإن أنكــَرْت التَّ

العظيمــة فهــي ال  والبدايــات  المفارقــة 

تنكــر التاريــخ.

تؤكــد األركيولوجيــا علــى دراســة العاقــات . 3

بــدًلا مــن المعنــى.

تتضمنــه . 4 الــذي  المعرفــة«  »»تاريــخ  إن 

يســمح  ال  »األركيولوجيــا«  تعتمــده  أو 

باالرتــداد أو الرجــوع إلــى الماضــي للبحــث 

النشــأة«)5). أو  التكويــن  شــروط  عــن 

إن هــذا الــذي نقولــه عــن مناهــج تهتــم بـ»القطائع« 

الخطــاب  فــي  اإلنســان  مــوت  الــدواي،  الــرزاق  )2) عبــد 
.(46 ص   ،(992 الطليعــة،  دار  بيــروت  المعاصــر،  الفلســفي 

)3( -Thomas S. Kuhn, La structure des révolutions 
scientifiques, traduit par: Laure Meyer, Champs - 
Flammarion, 1983. 

)4) الزواوي، المرجع نفسه، ص 37.

الخطــاب  فــي  اإلنســان  مــوت  الــدواي،  الــرزاق  )5) عبــد 
.(47 ص  نفســه،  المرجــع  المعاصــر،  الفلســفي 
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وبـ»الباراديغمــات« وبـــ »اإليبيســتيمات« التــي تتعاقــب 

مــن دون ترابــط، وتظهــُر لتختفــي بشــكل »مفاجــئ« 

رهــان  مــع  وتتناقــض  بــل  تتعــارَض  أن  شــأنها  مــن 

القديــم  وصــل  يريــد  الــذي  العربــي  المفكــر  هــذا 

)تراثنــا( بالجديــد )الحداثــة(. والحــال أن هــذا التناقــض 

المحتمــل بيــن المناهــج الفرنســية )باشــار - ألتوســير 

– فوكــو( ورهــان الكاتــب المغربــي مــن شــأنه أن يقــود 

ُيــَؤّدي  ُيْفَهــْم جيــًدا؛ وقــد  حتًمــا إلــى التناقــض إذا لــم 

إلــى اتهامــه بتجميــد الزمــن وفــرض التَتالــي  بالقــارئ 

 (unique( الوحيــد  التعاُقــب  وافتــراض  المْطَلــق 

يطيقهــا  ال  أمــور  وهــي  التاريــخ.  ظواهــر  علــى  ُعْنــَوًة 

منهــٌج كاألركيولوجيــا »يحفــر« ليــرى أن العاقــات بيــن 

الظواهــر التاريخيــة تقــوم علــى االنفصــال والتشــتت 

والقطائــع. والتنافــر 

فالفروقــات القائمــة بيــن مــا يقــود إليــه الحفــر 

فــي  الجابــري  األســتاذ  رغبــة  وبيــن  األركيولوجــي 

البرهــان علــى االســتمرارية يقودنــا إلــى الخلــوص 

يمنــع  شــديًدا  وخصاًمــا  تباعــًدا  ــَة  ثمَّ أن  إلــى 

تاِقــي المنهــج الفرنســي مــع مــا يريــُد أن يفعَلــُه 

العربــي. غيــر أن هــذا الخصــام وهــذا  الكاتــب  بــه 

التباعــد، مــن الممكــن أن نقــوم بَتْذلِيِلــه إذا نحــن 

الجابــري. فكــر  فــي  األساســيات  بعــض  فِهْمنــا 

أمــُر االســتمراريِة حقيِقــيٌّ  يكــون  قــد ال  نعــم 

فــي العاقــِة بيــن الظواهــر. بــل َدْيدُنهــا القطيعــة 

القطيعــة  تعنــي  مــا  لنفهــَم  لكــن  واالنفصــال. 

االســتمرارية  نطــرح  أن  علينــا  واالنفصــاُل 

ُتْعــَرُف  »األشــياُء  بقاعــدة  عمــًلا  واالتصــال. 

بنقائضهــا«. أليــس هــذا هــو نفــُس مــا قــام بــه 

 -  (857(  A. Comte كونــت  أ.  الفرنســي  المفكــر 

798)( حيــن أراد أن يصــل إلــى المرحلــة الوضعيــة، 

نقيضهــا  إلــى  يعــود  أن  إالَّ  عليــه  كان  فمــا 

الاعقانــي والســحري والاســببي قبــل أن يصــل 

إليهــا؟ والزٌم علينــا إذن أْن نطــرَح العاقــاِت بوعــي 

إيبســتيمولوجي غيــر إيديولوجــي، وبنظــرة معرفيــة 

تتميــز بالوعــي النقــدي واعمــال الرؤيــة التاريخيــة 

علــى  المعقوليــة  اضفــاء  علــى  »تعتمــد  التــي 

الشــيء المقــروء [...[ فاالنفصــال ينبغــي أن يكون 

اعــادة ربــط، والقتــل احيــاء والهــدم اعــادة بنــاء«))). 

ال أن نقــرأ التــراث »قــراءة تراثيــة« مثلمــا كان يــردد 

ــا واالرتفــاع بطريقــة التعامــل معــه  ــري دائًم الجاب

بالمعاصــرة. نســميه  مــا  مســتوى  إلــى 

تراثًيــا  مفهوًمــا  ليــس  نفســه  التــراث  وألن 

فــإن  المعاصــر،  خطابنــا  مفاهيــِم  مــن  هــو  بــل 

المثقــف  موضــوع  فــي  واالســتمرارية  الوْصــَل 

مضمــوٍن  بوصــل  يكتفــي  فهــو  جائــزة.  عمليــٌة 

معاصــرٍ  عالــٍم  فــي  المثقــف(  )مفهــوم  معاصــرٍ 

الجغرافيــا.  هــو  ربَّمــا  الوحيــُد  االختــاُف  يائمــه. 

المفهــوَم  يقحــم  ال  الجابــري  أن  نفهــم  ومنــه 

الجديــَد فــي زمــٍن بعيــٍد. وال يبحــث عنــه فــي بــاد 

العجائــب، بــل هــو فقــط َيْحِملــه مــن هــذا المــكان 

لَِيَضعــه فــي مــكان آخــَر قريــب. ويتعامــل بنــوع مــن 

»»قيــاس األشــباه والنظائــر« مــع االحتفــاظ دومــا 

بـــ »الفــارق«، ولكــن ال بوصفــه جــداًرا حديدًيــا، بــل 

بوصفــه جســًرا ومعبــًرا«)2). وهكــذا فقــد تغيــب 

األفــكار،  بيــن  االتصــال  ينعــدم  أو  االســتمرارية 

ــة: دراســات  ــراث والهوي ــي، الت ــد العال ــد الســام بنعب ))) عب
فــي الفكــر الفلســفي بالمغــرب، الــدار البيضــاء دار توبقــال 

للنشــر، 987)، ص )).

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  )2) الجابــري، 
.(4 ص  نفســه، 
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لكــن علينــا أن نفرَِضَهــا بشــكٍل واٍع ومقصــود))). 

بمقاييــس علميــة وليــس العتبــاراٍت ميتافزيقيــة. 

ــا. ولعــل الجابــري هنــا  إبســتيمولوجًيا ال إيديولوجًي

ــه يقطــع  ــُم أنَّ كان يريــد أن »يقطــع« مــع َمــْن يتوهَّ

هكــذا  التــراث،  يلغــون  »الذيــن  ألن  التــراث؛  مــع 

ألن  واهمــون؛  فكريــة،  بشــطحة  أو  قلــم  بجــرة 

التــراث ال يمكــن أن يتــم إال بتحقيقــه.  إلغــاء 

بجــرة  هكــذا  التــراث،  بتحقيــق  يطالبــون  والذيــن 

ألن  أيًضــا؛  واهمــون  حســنة  بموعظــة  أو  قلــم 

تحقيــق التــراث ال يتــم إال بإلغائــه«)2). والجابــري 

فــي »قطعــه« مــع الــذي يقطــع مــع التــراث يحقــق 

اية. ار االســتمر

3. في تقويض المركزية األوربية 
)الغربية(

نزعــة المركزيــة األوروبيــة )والغربية اســتطرادا( 

نــوع مــن  هــي مســألة تثيــر بشــكل كبيــر حفيظــة 

الفكــري،  بحقهــم  ِثهم  بتَشــبُّ ُيْعَرُفــون  المثقفيــن 

ــاس مــن  ويدرُِكــوَن َمــَدى أهميــة االعتــراف بمــا للنَّ

ــى كان انتماؤهــم فُينِصُفونُهــم، وُيْتِقنــون  حقــوق، أنَّ

االســتحواذ  فــي  الغــرب  لجمــوِح  التصــدي  آليــات 

علــى كل الفضائــل الفكريــة والمنجــزات الحضاريــة، 

وَن مــن جموحــه فــي االســتياء علــى حســنات  ويحــدُّ

غيــره. فتجدهــم يدافعــون بشراســة عــن حضارتهم 

ويتشــبثون بتاريخهــم وينتصــرون ألنفســهم. ليس 

أننــا هنــا فــي قلــب مضمــون القاعــدة الديكارتيــة  ))) لنتذكــر 
بالترتيــب  أفكارنــا  نقــود  أن  علينــا  فيهــا  يقــول  والتــي  الثالثــة 
مفترضيــن  المركبــة،  نحــو  البســيطة  األشــياء  مــن  مبتدئيــن 

الترتيــب حيــث ال يكــون علــى الحقيقــة. أنظــر:  وجــود 
René Descartes, Discours de la Méthode, Bookking 
International, Paris, 1995, p: 33.

)2) الجابري، التراث والحداثة، مرجع سابق، ص 04).

انية لآلخر.  مــن بــاب الشــوفينية أو الُمخاصَمــة المجَّ

التراثويــة،  ؤيــة  الرُّ تْعِميهــم  ألنهــم  ذلــك  وليــس 

مناهــج  باعتمــاد  بــل  اآلخــر.  ويْلَعُنــون  ــرون  فُيَكفِّ

حديثــة وبانفتــاح علــى مســتجدات العاَلــم الفكــري 

ــوا كيــف أســَهم  ن ــِد التأليــف. لُيَبيِّ ــى جدي ــاٍل عل وبإقب

-كلٌّ مــن جهتــه- فــي تطويــر النــوع البشــري وبنــاء 

التكامــِل  مــن  أســاٍس  علــى  اإلنســانية،  الحضــارة 

الحضــاري والعمــِل المشــترك. وِمــْن هــؤالء يمكــن 

أْن َنْذكــر المفكــر االقتصــادي المصري ســمير أمين 

))93) - 8)20( الشــهير بأطروحتــه »النقديــة فــي تفنيــد 

النظــرة الثقافويــة المركزيــة األوروبيــة ودحضهــا«. 

وإدوارد ســعيد الشــهير بنقــده لاستشــراق، أو 

لَنُقــل االستشــراق الكولونيالــي، والمرحــوم محمــد 

أركــون )928) - 0)20(. والمفكــر اللبنانــي جــورج قــرم 

المعــروف بكتاباتــه العديــدة التــي يســخر فيهــا مــن 

الكاتــب  إلــى  إضافــة  الغــرب)3)،  أســطورة  تضخــم 

ــي عبــد اإللــه بلقزيــز. المغرب

هــؤالء.  بيــِن  مــْن  واحــٌد  الجابــري  وأســتاذنا 

فهــَو الــذي عِمــل فــي مناســباٍت كثيرة علــى إبداِء 

ِمــِه الشــديد مــن خرافــِة المركزيــة األوروبيــة.  َتَبرُّ

ومنهــا كتاُبــه هــذا موضــوُع مقالنــا. الــذي حــاول 

والنيــِل  هــذه األطروحــة  تقويــَض مزاعــم  فيــه 

العربيــة  الثقافــة  فضــل  ببيــان  تهافتهــا.  مــن 

وتأثيرهــا اإليجابــي فــي غيرهــا مــن الحضــارات، 

عِمــل  فلطالمــا  األوروبيــة.  الحضــارة  مثــل 

)3) يمكــن أن تراجــع بهــذا الصــدد بعــض أهــم الكتابــات التــي 
ــة،  ــة الغربي يطــرح فيهــا ج. قــرم نقــَده ونقُضــه لفكــرة المركزي

مثــل:
 George Corm, l’Europe et le mythe de l’Occident: 
La construction d’une histoire, Ed. La Découverte, 
Paris, 2009. Et G. Corm, Orient-Occident: la fracture 
imaginaire, La Découverte, Paris, 2002.
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تهافــت  مــن  ْيــل  النَّ علــى  الجابــري  المرحــوم 

األطروحــة المركزيــة الُمْغرِضــة. فاألمُر بالنســبة 

ــٌط فقــط بنظــرٍة تْصــُدُر »عــن ظاهــرة  ــه مرتب إلي

طفوليــة، ظاهــرة التمركــز حــول الــذات، الظاهــرة 

التــي تجعــل اإلنســان ينظــُر إلــى األشــياء مــن 

بــه«))). وهكــذا هــو فعــُل  يربطهــا  مركــز واحــد 

اســتطراًدا(  )والغربيــة  األوروبيــة«  »المركزيــة 

ومنهــا  األخــرى،  الثقافــات  مــن  جعلــت  التــي 

العربيــة - اإلســامية، مجــرَد أطــراٍف وهوامــش 

»إن حظيــت ببعــض االعتــراف فليــس بوصفهــا 

[تاريــخ  »العــام«  التاريــخ  لهــذا  مقوًمــا  جــزًءا 

الحضــارة الغربيــة[ بــل بوصفهــا »ِبــَرًكا« أْشــبه بـــ 

ــت« معزولــة ومفصولــة عــن »النهــر  »البحــر الَميِّ

الخالــد« المتدفــق مــن بــاد اليونــان«)2). حتــى إن 

األســتاذ الجابــري قــد بلــغ بــه »الغضــب« مــن 

»عــام« شــديُد  حكــٍم  اطــاق  إلــى  الرؤيــة  هــذه 

القســوة. وذلــك حيــن اعتبــَر أن مؤرخــي الفكر في 

أوروبــا، ســواء فــي القرنيــن الماضييــن أو القــرن 

الحالي )المقصود هو القرن العشــرين( وإن لم 

يكونــوا »يصــدرون كلهــم، [...[ عــن رؤيــة واحــدة 

وال كانــوا يعتمــدون منهًجــا واحــًدا بعينــه. ومــع 

ذلــك فإنــه ال اختــاف رؤاهــم وال تنــوع مناهجهــم 

شــيء  ال  الشــخصية،  دوافهــم  تضــارب  وال 

مــن ذلــك كان يختــرق بهــم اإلطــار الــذي كانــوا 

يتحركــون داخلــه عامليــن علــى تعزيــزه وتقويتــه، 

نفُســُه  واألمــر  األوروبيــة«)3).  المركزيــة  اطــار 

ينســحب علــى المناهــج التــي أعملوهــا. ســواء 

))) الجابري، نحن والتراث، المرجع نفسه، ص 58-57.

)2) الجابري، التراث والحداثة، المرجع نفسه، ص 76.

)3) الجابري، المرجع نفسه، ص 27.

ــه  ــُر فــي موضوعات ــذي يفكِّ المنهــج التاريخــي ال

الفيلولوجــي  المنهــج  أو  »شــمولي«  بشــكٍل 

الــذي ُيكــرِّس »النظــرة التجزيئيــة« أو المنهــج 

الفرداني/الذاتــوي الــذي يكتفــي »بالتعاطــف« 

ُهــم يعملــون  مــع هــذا المفكــر أو ذاك. إنهــم كلُّ

يفكــرون  األوروبيــة:  المركزيــة  »إطــار  داخــل 

بوحــي مــن معطياتــه، ومــن حاجاتــه وانجازاتــه، 

مــن نجاحاتــه واخفاقاتــه، وبالتالــي يربطــون كل 

شــيء فــي تراثنــا بــه«)4). وهــم »كلهــم« تحركهــم 

فــي ذلــك الخلفيــات والمقاصــد واإلطــار العــام 

الــذي كانــوا يفكــرون داخلــه. والمقصــود »بذلــك 

الفلســفي  الفكــر  بنــاء  إعــادة  فــي  رغبتهــم 

األوروبــي [والفكــر الغربــي عموًما[ بصورة تحقق 

لــه »الوحــدة واالســتمرارية« مــن جهــة وتجعــل 

منــه مــن جهــة أخــرى »التاريــخ العــام« للفلســفة 

الجابــري  أثبــت  كيــف  هنــا  ولنتأمــل  كلهــا«)5). 

لنفســه مشــروعية الدفــاع عــن »االســتمرارية« 

فــي مشــروعه هــو، لكنــه أنكرهــا وســخر منهــا 

أنهــا  رأى  التــي  تلــك  الغربيــة.  المشــاريع  فــي 

تريــد إدخــال الوحــدة واالســتمرارية فــي تاريخهــا 

العــام. وطبًعــا ليــس فــي األمــر مــن تنافــض وإن 

كان ال يخلــو مــن مفارقــة..!! ذلــك أن الفــرَق قائــٌم 

فــي الوســائِل والخلفيــات والمقاصــد. فبينمــا 

بوصفهــا  »االســتمرارية«  الجابــري  اعتمــد 

منهًجــا فقــط أو لنقــل هي مجرد لحظة ضرورية 

منــه للتعامــل مــع التــراث؛ كانــت مقاصــد غيــرِِه 

 – )هيجــل  مناســباٍت  عِديــِد  فــي  ذكرهــم  ــن  ِممَّ

رينــان )Renan=( – برهيــه )Bréhier=( – ماكــس 

)4) الجابري، المرجع نفسه، ص 28.

)5) الجابري، المرجع نفسه، ص75.
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الباطلــة  دعاويهــم  عليهــم  وأنكــر  فيبــر...( 

ومقاصدهــم المغرضــة التــي تفصــح عمــا تريــد 

وتســكت عمــا ال تريــد، وتتعاطــف حينــا وتقســوا 

حينــا، وتطــرد إلــى الهامــش مــن ال تريــده وتضــم 

إلــى المركــز مــن تريــد. فكانــت مقبولــة مشــروعة 

عنــده مرفوضــة مرذولــة عندهــم))).

المتمركــز  »الطفولــي«  المنطــق  هــذا  إن 

حــول الــذات نجــد أنــه هــو كذلــك حضــر فــي هــذا 

وفــي  لــه.  التصــّدي  الجابــري  وحــاول  الكتــاب 

ــَل إعمــاَل منطــق »شــهد  ســبيل َدْحِضــه فضَّ

باِحَثْيــِن  إلــى  عــاد  حيــث  أهلهــا«.  مــن  شــاهد 

فَرْنِســَيْين ُعرَِفــا بإنصافهمــا لعطــاءات الفكــر 

الــذي  التثاقفــي  و»بالــدور  اإلســامي  العربــي 

مارســه هــذا الفكــر علــى نشــأة الثقافــة األوربيــة 

الحديثــة«)2). وهــذان الباحثــان همــا جــاك لوكوف 

)Jacques Le Goff( الــذي ُعــرَِف باعتبــاره َواِحــًدا 

مــن أفضــِل مــن قــرأ القــرون الوســطى، وآالن 

دي ليبيــرا )Alain de Libera( مــن خــال كتابــه 

الوســيط«. العصــر  فــي  »التفكيــر 

ــق  ُمتعلِّ دراَســِتنا  موضــوع  الكتــاُب  دام  ومــا 

))) ال يرتبــط األمــر بشــوفينية أو انحيــاز. لنتذكــر كيــف أن عالــم 
المســتقبليات المغربــي الدكتــور المهــدي المنجــرة استشــرف 
بأطروحتــه  أعجــب  والــكل  األولــى«  الحضاريــة  »الحــرب  قيــام 
ورحــب بهــا وهلــل »لتنبئــه«، لكــن حيــن جــاء شــخص آخــر هــو 
ص. هنتينغتــون و»أعــاد« صياغتهــا وطورهــا، »الــكل« لعنــه 
وشــنََّع عليــه. ومــردُّ ذلــك راجــع طبًعــا ألن األول )المنجــرة( 
قــدم »مــا هــو بمثابــة احتجــاج علــى اختــاالت المنتظــم الدولــي، 
مقــدرات  علــى  األمريكيــة  الســيطرة  إفــراط  مــن  للتخفيــف 
العالــم، فــإن [الثانــي[ هنتنغتــون ســلك بهــا مســلًكا آخــر، هــو 
مســلك القطيعــة التامــة مــع العالــم الخارجــي«. انظــر: إدريــس 
المركــز  -بيــروت  البيضــاء   الــدار  الحضــارات،  حــوار  هانــي، 

الثقافــي العربــي، ط 2، 2002، ص3)).

)2) نــور الديــن أفايــة، أســئلة النهضــة فــي المغــرب، المغــرب 
كتــاب الجيــب منشــورات الزمــن، يونيــو 2000، ص 7).

موضوُعــُه بمقولــة المثقــف، فــإن األســتاذ الجابري 

تســاءل »كيــف ارتبــط ظهــور »المثقفيــن« فــي 

[نهضــة  الغــرب مــع هــذه النهضــة الحضريــة 

المــدن ونشــأتها فــي أوروبــا[، ومــا دور الثقافــة 

العربيــة اإلســامية فــي ذلــك؟«)3).

يستشــهد  الســؤال  هــذا  عــن  ولإلجابــة 

»العلــم«  أحــوال  مــن  لوكــوف  وَصَفــُه  بمــا 

الثانــي عشــر وتأثيــر  القــرن  أوروبــا قبــل  فــي 

الحضــارة العربيــة فــي نشــأة مدنهــا؛ يقــول: 

»لــم يكــن لـــ »العلــم« فــي أوروبــا وجــود، قبــل 

القــرن الثانــي عشــر خــارج األديــرة [...[ ومــع 

التجاريــة  العاقــات  واتســاع  المــدن  نشــأة 

مــع العالــم العربــي اإلســامي بــدأت الحيــاة 

وبــدأ   ]...] تنتعــش  أوروبــا  فــي  الثقافيــة 

الوعــي بمــا يحــدث مــن تطــور ثقافــي وفكــري 

النــاس  إيمــان  خــال  مــن  نفســه  عــن  يعبــر 

لقــد  بــل   ]...] »جديــد«  شــيء  بصــدد  بأنهــم 

يعيشــون  بأنهــم  مقتنعيــن  النــاس  كان 

االرتبــاط  قوامهــا  وفكريــة  ثقافيــة  »حداثــة« 

بـــ »القدمــاء« وعلومهــم المتحــررة [...[ لكــن 

بــل  البربريــة،  أوروبــا  بــاد  فــي  »القدمــاء«  ال 

[...[ أولئــك الذيــن كان النــاس يتجهــون إلــى 

مــن  نفهــم  بهــم....«)4).  لارتبــاط  »الشــرق« 

بلســان«  »تكلــم  الجابــري  األســتاذ  أن  هــذا 

وراء  الســبب  أن  معــه  ليســتنتج  لوكــوف 

الوســيط«  العصــر  فــي  »المثقفيــن  ظهــور 

ــا  إنمــا حصــل نتيجــة اتصالهــم بالعــرب تجاريً

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  )3) الجابــري، 
.26 ص  نفســه، 

)4) الجابري، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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االتصاليــن  هذيــن  ومــن  ثانًيــا.  وفكريًــا  أوًلا 

»العقــل  ليقظــة  الجميــُل  االنبثــاُق  حــدث 

وتفتحــه«))). األوروبــي 

آالن  عنــد  الجابــري  يذهــُب  لوكــوف  وبعــَد 

ِل وُيكمــل  دي ليبيــرا ليجــد أنــه يحــذو حــذَو األوَّ

َعَمَلــه »بإلقائــه الضــوء علــى دور »الفاســفة« 

الجامعــات  اختــراق أســوار  الذيــن تمكنــوا مــن 

والتحــول إلــى »مثقفيــن« يخاطبــون الجمهــور 

بخطــاب  سياســية  قضايــا  فــي  ويتكلمــون 

فلســفي مســتعار مــن العــرب مــن ابــن رشــد 

خاصــة. إنهــا »الرشــدية الاتينيــة« التــي يبرزهــا 

دي ليبيــرا كخطــاب لـــ »المثقفيــن الجــدد« الذيــن 

ــا خــال  هيمنــوا علــى الحيــاة الثقافيــة فــي أوروب

وإن  عشــر«)2).  والرابــع  عشــر  الثالــث  القرنيــن 

عــودة هــذا الباحــث إلــى »الرشــدية الاتينيــة« كان 

يريــد بهــا أن ينفــض الغبــار عــن »الــدور الــذي كان 

لـ«التــراث المنســي«، التــراث العربــي المترجــم 

إلــى الاتينيــة، فــي ظهــور فئــة المثقفيــن فــي 

أوروبــا العصــر الوســيط«)3).

خــال  مــن  الجابــري  إن  نقــول  وباختصــار 

إبــرازه لــدور المثقفيــن العــرب القدامــى فــي 

األوروبيــة  الحضــارة  فــي  المثقفيــن  ظهــور 

الشــرق  »ســلطة  ُيْظِهــَر  أن  يريــد  كان  قــد 

))) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة 
المثقــف  ضمــن:  استكشــافية،  حفريــات  اإلســامية: 
الدجانــي...  صدقــي  أحمــد  وعطــاؤه/  همومــه  العربــي: 
 ،200(  ،2 العربيــة، ط  الوحــدة  دراســات  مركــز   – بيــروت  ]وآخ.[، 

.48 ص

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  )2) الجابــري، 
.29 ص  نفســه، 

)3) الجابري، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

المعرفيــة«)4) -علــى األقــل فــي مرحلــة معينــة– 

األوروبيــة. الحضــارة  علــى 

– الجابــري  الدكتــور  أن  نجــزِم  ِكْدنــا  ولقــد 

إلــى  وإضافــة  الموضــوع  هــذا  خــال  مــن 

االستشــهادات الكثيــرة التــي كان يأتــي بهــا فــي 

كل حيــن- جعــل يواجــه المركزيــة األورو-غربيــة 

بمركزيــة أخــرى عربية-إســامية. خصوًصــا حيــن 

تاريخيــة  حقيقــة  »أمــام  صــاَر  أنــه  إلــى  َخُلــَص 

تفرض نفسها هي أن المثقفين في العصور 

الوســطى األوروبيــة هــم مــن نتــاج المثقفيــن 

اإلســامية«)5)؛  العربيــة  الحضــارة  فــي 

)نقــول( لقــد كدنــا نجــزم بهــذا الحكــم لــوال قولــه 

الذكــي الــذي َخُلــَص إليــه، ومفــاده »أن ظاهــرة 

»المثقفيــن« فــي الوطــن العربــي المعاصــر؛ إذا 

كانــت ترجــع إلــى االحتــكاك بالثقافــة األوروبيــة 

فــي  نشــأت  نفســها  الظاهــرة  فــإن  الحديثــة، 

بالثقافــة  االحتــكاك  نتيجــة  الوســيطية  أوروبــا 

أو  العربيــة اإلســامية«)6). ومــن دون مبالغــة 

َبــه الســقوَط  ــٍد نقــوُل إنــه حًقــا اســتنتاٌج جنَّ يُّ َتَز

هــذا  فمثــل  اآلخــر.  عنــد  ينتقــده  مــا  فــخِّ  فــي 

خــارَج  يفكــُر  شــخٌص  إال  يقولــه  ال  الــكام 

ٌع بمبــادئ االنفتــاِح  الصنــدوق، شــخص متشــبِّ

ويســتحضر  بالــذات.  االعتــزازِ  مــع  اآلخــرِ  علــى 

عناصــَر التثاقــف والتبــادل والتكامــل الحضــاري. 

)غربيــة(  مركزيــة  هــدم  أســتاُذنا  تحاشــى  وبــه 

)4) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة 
المثقــف  ضمــن:  استكشــافية،  حفريــات  اإلســامية: 

.47 ص  نفســه،  المرجــع  وعطــاؤه،  همومــه  العربــي: 

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  )5) الجابــري، 
.33 ص  نفســه، 

)6) محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة 
اإلســامية: حفريــات استكشــافية، المرجــع نفســه، ص 52.
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)عربيــة(.  ببنــاء مركزيــة 

تصديــه  فــي  الجابــري  األســتاذ  ويســتمر 

لمواجهــة  رأًســا  ليتوجــه  المركزيــة  لدعــاة 

فــي  األبــرز  االســم  وُيحــاور  ُدعاتِهــا  أشــهر 

اإلســتراتيجي  وهــو  المعاصــر؛  العالــم 

 S. (927 - 2008األمريكــي صمويــل هانتينغتــون

Huntington( (. هذا »الذي انتزع األضواء في 

أمريــكا والعالــم أجمــع مــن أســتاذ أمريكــي آخر، 

 ]F. Fukuyama] مــن أصــل يابانــي، فوكويامــا

الشــهيرة  بمقالتــه  ســبقه  قــد  كان  الــذي 

ــه  ــخ«))). إن ــة التاري ــن فيهــا عــن »نهاي ــي أعل الت

الــذي علمهــم  )أي فوكويامــا( هــو »كبيرهــم 

ــَر  بشَّ مــن  وأبــرَز  أشــهَر  لكونــه  الســحر« 

االقتصــاد  فــي  الرأســمالي  النظــام  بانتصــار 

الديموقراطيــة  بلــوغ  مــع  التاريــخ  وبانتهــاء 

الليبراليــة فــي السياســة. ومــا علــى دوِل بقيــة 

العالــم إال اإلســراع إلــى الركــوب واللحــاق بهــذا 

المتحــدة  الواليــات  بقيــادة  الحتمــي  المســار 

أكَثــر مــا اســتوقفنا  إنَّ  األمريكيــة)2). وطبًعــا 

بخصــوص هــذا النقــاش وتلــك المســائل التي 

انخــرط فيهــا المفكــر المغربــي مــع أصحــاب 

ــق  المتعلِّ جانُبهــا  هــو  األطروحــات،  هــذه 

َيت بـــ »نهايــة  بالمركزيــة الغربيــة. وســواٌء ُســمِّ

أم  الحضــارات«  بيــن  بـ»الصــراع  أم  التاريــخ« 

المعاصــر:  الفكــر  فــي  قضايــا  الجابــري،  عابــد  ))) محمــد 
العولمــة – صــراع الحضــارات – العــودة إلــى األخــاق ...، 
بيــروت – مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط 3، 2007، ص 83.

)2) فرانســيس فوكويامــا، نهايــة التاريــخ واإلنســان األخيــر، 
فريــق الترجمــة: فــؤاد شــاهين، جميــل قاســم ورضــا الشــايبي، 
اإلشــراف، المراجعــة والتقديــم: مطــاع صفــدي، بيــروت – مركــز 

اإلنمــاء القومــي، 993).

بـ»السياســة الواقعيــة فــي العالــم الجديد«)3)، 

جديــدٍة  دمــاٍء  ضــخِّ  إلــى  تحيــل  هــا  كلُّ فإنهــا 

ألجــِل إعــادة إنتــاج أطروحــِة المركزيــة الغربيــة 

مــن خــال تركيزهــا علــى الحاجــة إلــى الدخــول 

مــرة أخــرى فــي »صــدام« أو »صــراع« مــع عــدٍو 

كان  مــا  يــؤدي  األطــراف«،  »فــي  جديــد،  آخــر 

ويتخــذ  دورٍ،  مــن  الســوفياتي  االتحــاد  يــه  ُيَؤدِّ

والهجــرة  االجتماعــي  األمــن  مســائِل  مــْن 

الحضاريــة  الهويــات  بيــن  والتصــادم 

المتنافســة مجــاالت لهــذا الصــراع بيــن دوِل 

المركــزِ. ودوِل  األطــراِف 

زمنًيــا  القريبــة  األطروحــات  لهــذه  وِبذكرِنــا 

ِعيــه »نظريــة«  تدَّ كانــت  ــا  نبتعــْد عمَّ لــْم  إلينــا، 

قلــب  فــي  اآلن  نحــن  بــل  األوروبيــة.  المركزيــة 

ذلــك  علــى  ُيِعيُنَنــا  المركزيــة.  األزعومــة  هــذه 

إلــى  َخُلــَص  آخــر،  مغربــي  كاتــب  ُياحظــه  مــا 

واالرتكاســية  المحافظــة  الــروح  »بهــذه  أنــه 

)والغربيــة  األوروبيــة  المركزيــة  [علينــا[  تطــل 

اســتطراًدا(، وهــي غارقــة فــي نرجســيٍة َمَرضيــة 

بالطاقــة   ]Culturaliste] الثقافويــة  دهــا  تزوِّ

المتجــددة التــي تســمح لها بالبقــاء والديمومة. 

وهــا هــي اليــوم تطــل، مــن جديــد، وراء أزعومــات 

)3) كاُمَنــا هنــا عبــارة عــن إحالــة إلــى نظريــة الصحفــي وأســتاذ 
بــاري  البريطانيــة،  ُوْرويــك  جامعــة  فــي  الدوليــة  الدراســات 
بــوزان )Barry G. Buzan( الــذي رأى »أن التصنيــف الــذي درج 
العالــم عليــه منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد معنــاه بعــد 
آخــر  تصنيــف  مــن  بــد  ال  وبالتالــي  الشــيوعية،  الكتلــة  انهيــار 
ــد فــي التســعينات. والتصنيــف  لفهــم الوضــع العالمــي الجدي
الــذي يقترحــه الكاتــب ويبنــي عليــه تحليلــه يقســم العالــم كلــه 
الواليــات  رأســه  وعلــى  الغــرب،  هــو  المركــز  وأطــراف:  مركــز 
دول  مــا شــكل ســابقا  هــي  واألطــراف  األمريكيــة،  المتحــدة 
الثقافــة  فــي  الــدواي،  الــرزاق  عبــد  انظــر:  الثالــث«.  العالــم 
والخطــاب عــن حــرب الثقافــات: حــوار الهويــات الوطنيــة 
فــي زمــن العولمــة، بيــروت المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

.(42 ص   ،20(3 السياســات، 
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جديــدة مــن قبيــل »صــراع الحضــارات« و«صراع 

الثقافــات«، الــذي بّشــر بــه صمويــل هنتنغتــون، 

انتصــرت  و«انتصــار« »المتفوقــة« منهــا كمــا 

االشــتراكي«  »النظــام  علــى  الرأســمالية 

ــٍة أخــرى  ــى نهايتــه فــي رواي ــخ إل ــِت التاري فأوصل

لفوكويامــا!«))).

علــى  ُل  ُيســجِّ الجابــري  إن  وبالمناســبة، 

المفكــر األلمانــي نيتشــه أنــه هــو كذلــك كان 

محكوًمــا »بالمركزيــة األوروبيــة«. وذلــك حيــن 

»باســتعراض  األلمانــي  المفكــر  هــذا  قــام 

تاريــخ األخــاق [الــذي[ يجــده عبــارة عــن صــراع 

الســادة  أخــاق  األخــاق:  مــن  نوعيــن  بيــن 

وأخــاق العبيــد«، وكانــت »نقطــة البدايــة فــي 

تاريــخ تقــدم البشــرية [عنــد هــذا المفكــر[ هــي 

التاريخــي  فالمجــال   ]...] اليونانيــة  المرحلــة 

اليونانــي  العصــر  مــع  يبــدأ  الســادة  ألخــاق 

الرومانــي«)2).

غربيــة   – األورو  المركزيــة  نزعــة  نقــد  إن 

ــان تهافتهــا هــو فــي عمقــه نقــد ودحــض  وبي

لدعــاوى اإلمبراليــة والصهيونيــة والعنصريــة. 

أنــه كثيــرا مــا  إلــى  ألجــل هــذا وجــب االنتبــاه 

مقصــود–  بشــكل  -أحياًنــا  األمــر  يختلــط 

لينتهــي النقــد بصاحبــه إلــى إســناد الخطابــات 

األصوليــة، وتدعيــم اإليديولوجيــات اإلســامية 

أن  والحــال  المتطرفــة.  القوميــة  والنزعــات 

))) عبــد اإللــه بلقزيــز، نقــد الثقافة الغربية: في االستشــراق 
والمركزيــة األوروبيــة، بيــروت مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

7)20، ص 202.

)2) الجابــري، قضايــا فــي الفكــر المعاصــر: العولمــة – صراع 
الحضــارات...، المرجع نفســه، ص 49.

ــا مثــل  مــن يحتــرم نفســه، يــدرك جيــًدا أن كاتًب

محمــد عابــد الجابــري ليــس هــذا معدنــه؛ بــل 

فــي  زًِنــا  ُمتَّ نقــده،  فــي  أصيــًلا  كان  الرجــل  إن 

ِســًقا فــي قلمــه. نعــم كانــت  شــخصيته، وُمتَّ

تنــال  ال  لكنهــا  طفيفــة،  وعيــوب  َهّنــات  لــه 

ــه  اُن مــن عمقــه الفكــري وثباتــه األخاقــي، واتَِّز

العقلــي. وإذا كانــت لــه مــن ميــَزة فهــي أنــه 

مفكــر َعِصــيٌّ علــى التصنيــف؛ مثلمــا ُتجِمــُع 

االجمــاع،  عليــه  وينعقــد  اآلراء  مكانِتــِه  علــى 

تختلــف فــي شــأنه المواقــف.

يْلحــظ القــارئ ألعمــال المرحــوم الجابــري 

)علــى األقــل بخصــوص موضــوع نقــده للنزعــة 

فــي  تنويــٌع  أوالهــا،  ثــاث.  ــزات  َميِّ المركزيــة( 

المصــادرِ الدالــة علــى الفكــرة؛ أي بــدَل اكتفــاؤُه 

ــم اســقاُط أفــكارِه )أو  بمفكــرٍ واحــٍد أو اثنيــن، ُث

أفكارهمــا( علــى حضــارِة االنتمــاِء، نْلَحــظ عنــده 

ــي للفكــرة فــي َشــتَّى  تنويًعــا فــي النمــاذج وَتَقصِّ

علــى  وانفتاُحــه  إلماُمــُه  وثانيهمــا،  َمَظانِّهــا. 

مناقشــتها؛  فــي  الدخــول  قبــَل  اآلخــرِ  ثقافــة 

بحيــث لــم تــأت ُمَناَقَشــاته مــن فــراغ، بــل هــو 

وثالــث  مادتــه.  مــن  المتمكــن  وهــو  ِلــع  الُمطَّ

التــي  »الخصوصيــة«  بـــ  اعتــزازه   
ِ

الَميِّــَزات

ينتمــي إليهــا وينطلــق منهــا. فهــو الــذي ُعــرَِف 

ــه أو  ــِق االســِتْغناء عــن ُتراث عنــه رفضــه المطل

االســتغناء عــن لغتــه وثقافتــه، بــل وَعِمــَل علــى 

التأســيِس مــن داِخِلَهــا. ومــا نقــُدُه لـــ »َتَمْرُكــزِ« 

ِمــِه مــن أفعــاِل االقصــاِء  اآلخــرِ إالَّ دليــٌل علــى تبرُّ

ــَزْت  هــا مــن المناقــب التــي ميَّ والّتَعالــي. وهــَي كلُّ

شــخصيَة وخصــال المرحــوم الجابــري.
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على سبيل الختم

كتــاب  انســجام  مــدى  عــن  بدايــة  تســاءلنا 

)المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة..( مــع أبــرز 

وفــي  للجابــري؟  الفكــري  المشــروع  مرتكــزات 

االســتنتاجات  أبــرز  بعــض  نــورد  أن  اآلن  وســعنا 

إليهــا. توصلنــا  التــي 

لُِنذّكــر أنَّ الكتــاَب لــم يكن مقصــوًدا لذاتِه، 

بقــدر مــا كان مجــرَد وســيلة لمعرفــة مــدى 

اســتمرارية األســتاذ الجابــري فــي اســتكمال 

والــذي  الفكــري.  مشــروعه  فــي  بــدأه  مــا 

الحظناه، أنه جمع في كل متفرقات أعمالِه، 

بيــن تقنيــة التبيئــة ومطلــب االســتمرارية 

الغربيــة.  المركزيــة  أزعومــة  مــن  ونفــوُره 

وهــي نفــس األســس التــي أثبتنا أنهــا ترددت 

مــرة أخــرى فــي هــذا الكتــاب. وقــد يكــون هــذا 

للجابــري  الفكــري  المشــروِع  دوَن  الكتــاب 

والعلميــة،  المنهجيــة  الوجهــِة  مــن  قيمــًة 

لكنــه، مــن دون شــك، كتــاٌب لــُه غيــُر قليــٍل 

يجعلنــا  بحيــث  والضــرورة؛  األهميــة  مــن 

نعيــد النظــر فــي موضــوع »قديــم – جديــد«، 

)أي موضــوع المثقــف(، وفــي أفهامنــا عــن 

ســواء  عاقاتهــم  وعــن  المثقفيــن  أدوار 

بالمجتمــع،  أو  السياســي  بالســلطان 

وكذلــك ببعضهــم البعــض، أي بغيرهــم مــن 

المثقفيــن.

لقــد جمــع األســتاذ الجابــري -مــن خــال هــذا 

الموضــوع- بيــن قضيــٍة لهــا راهنيُتهــا وقيمُتهــا 

فــي  ِلها  تَشــكُّ وســياق  المعاصــر،  عالمَنــا  فــي 

تراثنــا العربــي. وبهــذا فقــد اســتطاع إنشــاء جســر 

وغْربيــة؛  عَربيــة  ثقافتيــن،  بيــن  فكــري  تواصــل 

العربيــة،  ثقافتنــا  داخــل  المثقــف  عــِن  فِبَتْنِقيبــه 

»تبيئــة«  كبيــر–  حــد  –إلــى  الجابــري  اســتطاع 

عيها  المفهــوم. وفــي تبيئتــه نــَزَع المركزيــة، التــي تدَّ

ــا ال  حضــارة أخــرى، عــن هــذا المفهــوم. حتــى وإن كنَّ

نســتطيع أن ننكــر أن هــذا المفهــوم قــد نشــأ –

أول مــا نشــأ الوعــي بــه– فــي بيئــة أوروبيــة.

علــى  راهــن،  قــد  الكاتــب  كان  وإذا 

فــي  المفهــوم  لهــذا  الثقافــي  التأصيــل 

–مــن  عمــل  فقــد  العربيــة،  حضارتنــا 

الثقافــي  »التأصيــل  خالــه- كذلــك علــى 

للحداثــة ]برمتهــا[ فــي فكرنــا ووعينــا«)))، 

باعتبــار أن مفهــوم »المثقــف« واحــًدا مــن 

»مشــتقات« الحداثــة. هــذه )الحداثــة( التــي 

باتــت تفــرض نفســها علينــا اليــوم كقيــم 

وعالميــة. كليــة  إنســانية 

ــق بالكتــاِب فــي  وأمــا بخصــوص مــا يَتعلَّ

المغربــي  الباحــث  نشــاطر  فنحــن  ذاتِــه،  حــدِّ 

نــور الديــن أفايــة الــذي قــال إن القــارئ يشــعر 

»بنــوع مــن الخصــاص، بــل وبإحســاس حــاد 

بــأن الكتــاب توقــف عندمــا كان يفتــرض فيــه 

مــا  فــي  خصوًصــا  الحديــث«)2)،  يعمــق  أن 

والمثقــف،  الدولــة  صــراع  بمســألة  يتعلــق 

ســيطرة  خدمــة  علــى  »التنــاوب«  وقضيــة 

المرجــع  العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  الجابــري،    (((
.(6 ص  نفســه، 

)2)  أفايــة، أســئلة النهضــة فــي المغــرب، المرجــع نفســه، 
ص 23.
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وهيمنتهــا. الدولــة 

ــَق الرجــُل فــي  وعموًمــا نقــول، ســواء ُوفِّ

ــَة التــي  ــه المرجعي تبيئــة المفهــوِم ووجــَد ل

ــَن  ــراث؛ وســواء تمكَّ تناســبه مــن داخــل الت

مــن ربــِط الماضــي بالحاضر ووْصــِل الحاضرِ 

التــراث  اســتمرارية  إلثبــاِت  بالماضــي، 

اســتطاَع  وســواٌء  المعاصــر؛  عالمنــا  فــي 

تقويــَض خرافــة المركزيــة الغربيــة أم لــم 

أن  هــو  نحــن  علينــا  الــذي  فــإن  يســتطع، 

ننَتِبــه إلــى أن الكتــاَب -ببســاطته وطَراَفتــه- 

ــة فــي مشــروِع صاحِبــه. ويمكــن  إضافــة غِنيَّ

أن ننظــر إليــه بوصِفــِه مناَســَبة أو أرضيــة، 

بالنســبة إلينــا نحــن الذيــن نقــرؤه، ننطلــق 

ِجــّدي ُمْســَتأَنف  منهــا ألجــِل فتــِح نقــاٍش 

ومفُتــوح.

واجــٌب علينــا إذن نحــن أْن نقــرَأ جيــًدا عمــَل 

مــُه. بحيــث نعيــد التفكيــر  ــه وُنْتمِّ الجابــري لُنِحبَّ

ال  أْن  ونتمنــى  التبيئــة،  فعــل  فــي  )أولًا( 

نكتفــي مــن خالــه »بســرقة« و«استنســاخ« 

مــا جــاَدْت بــه عقــول اآلخريــن، بــل نريــده أن 

يكــون عمــًلا مشــروًعا ومقبــوًلا فــي محكمــة 

العقــل غيــَر مــرذول. ولنقــول )ثانًيــا( نعــم 

مــع  االســتمرارية  تحقيــق  خــال  مــن  إننــا 

تاريخنــا ال نريــد أن نكــون مجــرد كائنــات تراثيــة 

مخاصمــة للحاضــر وخائفــة مــن المســتقبل 

يــزال  مــا  فالتــراث  حجريــة.  عصــورٍ  لصالــح 

ــه، نعــم،  يفيدنــا؛ ألنــه يعيــش فينــا، نحــن نِحبُّ

نــا علينــا أن نكــون قادريــن علــى تحقيقــه  لكنَّ

أوهــام  ونقــِض  نقــِد  خــال  ومــن  وتجــاُوزِه. 

)ثالثًــا)  فإننــا  الغربيــة  المركزيــة  أزعومــة 

ال نريــد أن نكــون مجــّرَد »هوامــش« تتفــرُج 

ــق علــى متغيــراِت  علــى إنجــازاِت النــاِس وُتَعلِّ

أن  نتمنــى  بــل  باالنبهــارِ،  وتكتفــي  العالــِم 

نكــون نحــن كذلــك مــن المســاهمين إيجابيــا 

المجتمعــات  وســُموِّ  الحضــارة  تقــدم  فــي 

اإلنجــازاِت. وتحقيــِق 

الببليوغرافيا :

باللغة العربية:
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الــدار  بالمغــرب،  الفلســفي  الفكــر  فــي  دراســات 

البيضــاء - دار توبقــال للنشــر، 987).

والحداثــة:  التــراث  عابــد،  محمــد  -الجابــري، 

- مركــز دراســات  بيــروت  دراســات.. ومناقشــات، 
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.2006  ،3 ط،  العربيــة،  الوحــدة 

ـــــــــــــــــــــ، قضايــا فــي الفكــر المعاصــر: العولمــة 

األخــاق...،  إلــى  العــودة   – الحضــارات  صــراع   –

بيــروت - مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط 3، 2007.

العربيــة،  الحضــارة  فــي  المثقفــون  ــــــــــــــــــــ، 

محنــة ابــن حنبــل ونكبــة ابــن رشــد، بيــروت - مركــز 

.2008  ،3 ط  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

- المركــز  الــدار البيضــاء  نحــن والتــراث،  ــــــــــــــــــــ، 

.2006  ،6 العربــي، ط  الثقافــي 

المثقــف  [وآخ.[،  صدقــي...  أحمــد  -الدجانــي، 

العربــي: همومــه وعطــاؤه؛ أنيــس صايــغ )معــّد(، 

بيــروت - مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط 2، )200.

-الــدواي، عبــد الــرزاق، حــوار الفلســفة والعلــم 

الــدار  الثالثــة،  األلفيــة  مطالــع  فــي  واألخــاق 

البيضــاء - شــركة النشــر والتوزيــع- المــدارس، 2004.

حــرب  عــن  والخطــاب  الثقافــة  فــي  ـــــــــــــــــــــ، 

زمــن  فــي  الوطنيــة  الهويــات  حــوار  الثقافــات: 

العولمــة، بيــروت - المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

.20(3 السياســات، 

ــــــــــــــــــــ، مــوت اإلنســان فــي الخطاب الفلســفي 

المعاصــر، بيــروت - دار الطليعــة، 992).

-الشــيخ، محمــد، المثقــف والســلطة، دراســة 

فــي الفكــر الفلســفي الفرنســي المعاصــر، بيــروت 

- دار الطليعــة، )99).

التاريــخ  نهايــة  فرانســيس،  -فوكويامــا، 

واإلنســان األخيــر، فريــق الترجمــة: فــؤاد شــاهين، 

جميــل قاســم ورضــا الشــايبي، اإلشــراف، المراجعــة 

اإلنمــاء  مركــز   – بيــروت  صفــدي،  مطــاع  والتقديــم: 

.(993 القومــي، 

-هانــي، إدريــس، حــوار الحضــارات، الــدار البيضــاء 

- المركــز الثقافــي العربــي، ط 2، 2002.
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