
الغيرّية البتراء
حيث ال يرى الغرُب إال نفسه

محمود حيدر

عقدة  إىل  الغريب  التفكري  يف  تتحول  مل  لو  الجدل،  هذا  كل  واآلَخرية  الذاتية  تأخذ   مل 

من  الدرجة  هذه  عىل  الحال  يجعل  ما  مستحيل.  إىل  أدىن  شفاؤها  بات  حضارية"  ـ  "نفس 

األعم عىل  الغالب  يعمل يف  كان  ومفاهيمه،  الغرب  معارف  أنتج  الذي  العقل  أن  االستعصاء 

خط مواٍز مع السلطة الكولونيالية، ليعيدا معاً إنتاج أيديولوجيا كونية تنفي اآلخر وتستعيل عليه.

إنها معضلة الهوية التي تسللت إىل روح الحداثة، فأمسكت بها وملَّا تفارقها قط. يظهر لنا 

رؤية  تشّكلت  فلقد  واألعراق.  والثقافات  األديان  متعدد  أمام عامل  املزمن  اضطرابها  ذلك يف 

الغرب للغري عىل النظر إىل كل تنوع حضاري باعتباره اختالفاً جوهرياً مع ذاته الحضارية. ومل 

قيمة  من  وتُدين  الذات  متّجد  فلسفية  رؤية  حاصل  سوى  املديدة  االستعامرية  التجربة  تكن 

وفلسفياً  علمياً  أساساً  وعلامؤها  الحداثة  فالسفة  سينشئ  كيف  سرنى  ذلك  أجل  من  اآلخر. 

لرشعنة الهيمنة عىل الغري بذريعة "تحضريه" وإدخاله قرساً تحت سطوتها.

الحداثة  تنظريات  من  ظهر  ملا  إجاملية  معاينة  إىل  سنميض  مقصدنا،  من  نقرتب  وليك 

الذي  الديكاريت  الكوجيتو  مع  ظهرت  املشكلة  مبتدأ  ذاتها:  تقديس  يف  تُفرُِط  وهي  الغربية 

الكانطية بقدميها  لها أن متتد إىل  ثم كان  الفلسفي وهندستها املعرفية.  بنيانها  أسس للحداثة 

والشك  والنسبية  الفردية  قامت اصالً عىل  التي  الحداثات  يومنا هذا.  تنته إىل  وجديدها، ومل 

ة. رمبا لهذا السبب وغريه، سيفقد الكوجيتو براءته، ثم لينتج  املعريف ظلت أسرية انانيتها الفضَّ
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واالستعالء عىل  واإلستالب  االقصاء  ثقافة  الحداثة  بعد  ما  مفكري  من  َورَثَته  طريق  بعدئٍذ عن 

"أنا"  ال  إن   قالوا  الدامغة:  بالحجة  ذلك  بيَّنوا  فقد  الكوجيتو  تهافت  نقدوا  الذين  وأما  اآلخر. 

ان  يريد  كيان"  "أو  شخص  عن  تعّب   )Co gito( أفكر"  "األنا  تيل  التي   )ergo sum( موجود 

يظهر نفسه بالتفكري والكينونة مبعزل عن الخالق. ولكونه عجز  عن فعل هذا الفعل، فقد ُحرَِم 

مغاير  لكل  واستعداٌء  استبداٌد  النتيجة:  وكانت  نفسه.  الخالق يف  تجيّل  ُحرَِم  مثلام  نفسه  معرفة 

أو مختلف، وخصومة لجميع ما ال يدخل تحت وصاية األنا وسلطانها. هكذا يشكل الكوجيتو 

الديكاريت انعطافة انطولوجية ومعرفية نحو األنا لنصبح بإزاء انانيتني نشأتا كتوأم ال انفصام له: 

أنانية ضد الخالق وأنانية ضد املخلوق. واما األثر املرتتب عليهام معاً، فهو ظهور ليبالية حادة 

ذات نظام سيايس واقتصادي واجتامعي يف غاية االنانية. 

 *   *   *

البديهيات  تحكيم  يف  دوره  العقل  فقدان  كانت  الحداثة  "ذاتيات"  إليه  انتهت  الذي  املآل 

الفيلسوف  يِصُفه  ما  هذا  الشخيص.  التحكيم  خارج  معياري  يشء  أي  قبول  وعدم  األخالقية، 

 ،)epannouissement de soi( "الكندي املعارص تشارلز تايلور بـ "إيديولوجية إنرشاح الذات

حيث بلغ اكتفاء "األنا" بذاتها درجات الذورة. 

تلقاء هذا ال يعود مستغرباً ذاك املشهد الذي تُختزل فيه الحضارة الغربية بالعنارص الدنيوية 

املحض. األمر الذي كشفت عنه فردانية صاّمء شكلت السبب الحاسم لالنحطاط الراهن للغرب، 

وباتت ـ بحسب الفرنيس رينيه غينون ـ  املحرك الحرصي لإلمكانيات السفىل لإلنسانية،  والتي 

ال ميكنها أن تنترش بصورة كاملة إال بتغييب البعد املتسامي لإلنسان. وما ذلك كله إال ألن مثل 

هذا الصنف من الفردانية يقع عىل الطرف النقيض ألي غرييّة روحانية وأي عقالنية حقيقية. 

 *   *   *

الحديثة،  اإليديولوجيّات  للتاريخ ويف  األسايس  املخطط  الغربية يف  الحضارُة  ِت  ُعدَّ لقد 

التي  تلك  أي  واملطلقة.  األخرية  الحضارة  كونها   بوصف  التاريخ  فلسفاِت  معظم  يف  وحتى 

يوجد  التاسع عرش  القرن  فلسفة  البرش جميعاً. يف  فيها  يدخَل  وأْن  كلّه،  العامل  تعّم  أن  يجب 

لكّن  الحضارية.  ومرشوعيتها  الحداثة  بحّقانية  الشك  من  الكثري  عن  يعرب  ما  الشواهد  من 

فهي  ولذلك  تقدير.  أقل  يف  احتجابها  أو  حجبها  من  بسبب  مرئية  غري  ظلّت  الشواهد  هذه 
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النقدية  التساؤالت  أن  الصورة  بدا من رصيح  فلقد  التاريخ األورويب.   أثراً يف عجلة  مل ترتك 

أنها شّككت يف مطلقية  الرغم من  العرشين، وعىل  القرن  النصف األول من  أُنجزت يف  التي 

الحضارات  إىل  إشارة  أّي  من  اإلجامل  عىل  خلت  أنها  إال  ودميومتها،  الغربية  الحضارة 

أجِل  اقرتاب  عن  أعلنا  حني  شبينغلر  و  تويبني  أن  حتى  الغربية.  للحضارة  املنافسة  األخرى 

التاريخ الغريّب وموته، مل يتكلاّم عن حضارٍة أو حضاراٍت يف مواجهة الحضارة الغربية، ومل 

الحضاري اآلخر. ففي نظرهام ال وجود إال لحضارة  بإمكانهام بحث موضوع املوجود  يكن 

واحد حيّة ناشطة هي حضارة الغرب، وأما الحضارات األخرى فهي ميتٌة وخامدٌة وساكنة...

 *   *   *

حني توصل جان بول سارتر إىل قوله املشهور "اآلخر هو الجحيم"، مل يكن قوله هذا مجرد 

يف  مخبوء  هو  ما  استظهر  وإمنا  وجوده،  علََّة  أو  حريته  يسلبه  أن  أراد  آخر  عىل  يصِدرُه  حكم 

أعامق الذات الغربية. إذ ال موضع ـ حسب سارتر ـ للحديث عن محبة أو مشاركة أو تآزر بني 

الذوات، ألن حضور الذات أمام الغري هو مبثابة سقوط أصيل، وألن الخطيئة األوىل ـ حسب 

ظّنه ـ ليست سوى ظهوري يف عامل ُوِجَد فيه اآلخرون..".

فلن  الحد،  الذات من اآلخر إىل هذا  بالخوف عىل  الغرب هي غرييٌة مشحونٌة  وألن غرييّة 

تكون يف مثل هذه الحال سوى إعراب بنيِّ عن ظاهرة هيستريية ال تقوم قيامتها إال مبحو اآلخر 

أو إفنائه. سواء كان محواً رمزياً، أو عب حروب إبادة للغري ال هوادة فيها.

التنوير. ومل تكن عادة تصنيف  العلم وفلسفة  التفكري العنرصي جزءاً ال يتجزأ من  لقد كان 

اآلخرين إىل فئات "طبيعية"، وبالطريقة نفسها التي صّنفت فيها الطبيعة، سوى مظهر من مظاهر 

الثامن عرش من كارل فون لينيه  التنويري". جمٌع من فالسفة وعلامء الطبيعة يف القرن  "الرتاث 

kARL VON LINNE إىل هيغل، سوف يسهمون يف وضع تصنيف َهرَمي للجامعات البرشية. 

اليشء الذي كان له عظيم األثر يف تحويل نظرية النشوء واالرتقاء الداروينية عىل سبيل املثال 

املجتمعات  تصنيفات  أكرث  أحد  أما  والعرشين.  الحادي  القرن  مطالع  يف  عنرصية  فلسفة  إىل 

اإلنسانية دميومة، والتي متتد جذورها إىل اليوم، فهي ما متثله ملحمة االسترشاق التي ولدت 

أو كحقل  بالنقص،  مشوبة  موجودات  الغري سوى  إىل  ترى  أن  تشأ  لغريية مل  كرتجمة صارخة 

خصيب الختباراتها وقسوة أحكامها.

 *   *   *
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نقف  والغريية ليك  الذاتية  العدد من "االستغراب" حول مساجالت  لقد خّصصنا هذا 

عىل واحدة من أهم أشكاليات االجتامع اإلنساين املعارص واكرثها تعقيداً. ولقد سعينا إىل 

اإلحاطة بهذه القضية اإلشكالية من زوايا متعددة نقدياً ومعرفياً. حيث ساهمت الرتجامت 

واألبحاث  املقاالت  عن  فضالً  وامريكيني  اوروبيني  اجتامع  وعلامء  ملفكرين  املختارة 

التي كتبها مفكرون وباحثون من العاملني العريب واإلسالمي، يف تقديم إضاءات معّمقة 

تضمنت  كام  الحديثة،  الغربية  التجربة  يف  وإخفاقاته  اختباراته  يف  الغرييّة  مفهوم  حول 

تتخلل  التي  البنيوية  للعيوب  سواًء  االتجاهات  متعددة  نقوداً  ومقاالته  العدد  هذا  ابحاث 

كونية  رؤية  امام ظهور  اآلفاق  تعرثُّ  لجهة  أو  واآلخر،  األنا  الغريب حول  الفكر  مطارحات 

شاملة لغريية انسانية عادلة.

المبتدأ


