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الهوية العربية اإلسالمية
التباس الهوية والثقافة
Islamo-Arabic Identity

Confusion between Culture and Identity
مـلـخــص :تـشـيــر هــذه الــدراســة إلــى مفهومين لـلـهــويــة يـعـكـســان وجـهـ َتــي نـظـ ٍر مختلفتين تجاهها،
أحــده ـمــا مــرتـبــط بــالـنـســق الـثـقــافــي ال ـغــربــي ،واآلخ ــر مــرتـبــط بــالـنـســق الـثـقــافــي ال ـعــربــي اإلســامــي.
وتتساءل الدراسة عن جدوى تعميم مفهوم واحد للهوية على أنساق ثقافية مختلفة ومتباينة.

الكلمات المفتاحية :الهوية ،الثقافة ،العولمة

Abstract: This study attempts to differentiate between two identity concepts
or points of view, the first based within Western culture and the other within
Arab culture. It questions the feasibility of the concept of mainstreaming of one
concept of identity on the different and varied cultural formats.
Keywords: Identity, Culture, Globalization

تمهيد
تؤسس األولــى داخل
يحسن التفريق ،ابـتــدا ًء ،بين مفهومين للهوية أو وجهتي نظر تجاهها؛ ّ
ُ
(((
الثقافة الغربية ،ويجري التفكير فيها بوساطة أدوات الثقافة الغربية نفسها  .وتُؤسس األخرى
داخل الثقافة العربية؛ ويجري التفكير فيها بوساطة أدوات الثقافة العربية نفسها .والفارق بين وجه َتي
النظر المذكورتين هو فارق بين الثقافتين ،أو هو فارق بين طريق َتي حياةٍ ،أو وجه َتي نظ ٍر تجاه العالقة
بالعالم تميز ًّ
كل منهما.
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ّ
تتشكل إحــداثـيــاتـهــا األســاسـيــة مــن مـحــددات هــذه الثقافة
((( إنّ التفكير بــوســاطــة الـثـقــافــة يعني «التفكير مــن خــال منظومة مرجعية
ومكوناتها ،وفي مقدمتها الموروث الثقافي والمحيط االجتماعي والنظرة إلى المستقبل ،بل والنظرة إلى العالم ،إلى الكون واإلنسان،
كـمــا تـحــددهــا مـكــونــات تـلــك الـثـقــافــة» .انـظــر :محمد عــابــد الـجــابــري ،تـكــويــن الـعـقــل الـعــربــي (ب ـيــروت :مــركــز دراس ــات الــوحــدة العربية،
 ،)1988ص .13
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الهوية السيالة

ً
تاريخيا،
متغيرا،
متحركا ،سـيـ ًـال،
فــي االتـجــاه الــذي يفكر بــأدوات الثقافة الغربية ،يـبــدو مفهوم الهوية
ً
ً
«تاريخانيا» ،تفرضه لحظة سياسية محددة ،وتحركه العالقات بين األنساق الثقافية المسيطرة والقوى
أو
ً
براغماتيا ،يسعى نحو المصلحة التي تقتضيها المرحلة التاريخية،
نفعيا
ً
المهيمنة؛ ولذلك يبدو المفهوم ً
ويـتـسـتــر بمظلة «الـخـطــط اإلسـتــراتـيـجـيــة» لـسـيــاســة ال ــدول وال ـح ـضــارات .وبـسـبـ ٍ
ـب مــن ذلــك ،تـبــدو الهوية
داخ ــل هــذا االت ـجــاه وجـ ًـهــا مــن وج ــوه الـثـقــافــة ،ويـغـلــب عـلــى الـتـعــريـفــات الـمـنــوط بـهــا الـجـمــع بينها وبين
مفهوم الثقافة على صعيد واحــد ،كأنهما وجهان لعملة واحــدة .فأغلب الــدراســات التي ناقشت تأثير
العولمة في إلغاء التمايزات بين األمم والحضارات كانت تهتم بالثقافة المهددة على أنها الهوية نفسها،
كما هي الحال في كتاب جان بايار أوهام الهوية ،إذ يدور أغلب النقاش حول الثقافة ،ال الهوية ،ويشير
المؤلف في أكثر من موضع داخل الكتاب إلى أنهما بمعنى واحد((( .وغير بعيد عن ذلك ً
أيضا كتاب
يالحظ فيه تداخل واضح بين المفهومين((( ،والحال نفسها نجدها عند هارالد موللر
نظرية الثقافة الذي َ
في كتابه تعايش الثقافات ،وإن كان موللر قد ســارع إلى اإلشــارة في أول كتابه ،إلى التباينات القائمة
في معنى الثقافة ،وهي ذاتها التباينات التي سيستثمرها ليبني عليها مخالفته لمشروع هنتنغتون الخاص
بصراع الثقافات ،ال صراع الحضارات(((.
ولسنا نعدم وجود التداخل نفسه عند ك ّتاب آخرين ،مع ضرورة اإلشارة إلى أنّ كثيرين منهم يميلون إلى
معرفيا بينهما.
تغليب أحد المفهومين على اآلخر على سبيل المجاز؛ وإن كانوا َيرون فر ًقا
ً
غـيــر أنّ ارتـبــاط الـهــويــة بــالـثـقــافــة ال يـســاعــد ،فــي الـحـقـيـقــة ،عـلــى تـقــريــب مـفـهــوم الـهــويــة مــن األذه ــان؛ ألنّ
قار ،وغير واضح ً
تجاورا بين مصط َلحي الثقافة
أيضا((( .وحتى عندما ال نجد
ً
مفهوم الثقافة نفسه غير ٍّ
ً
تداخل بين المفهومين في التعريف .فالهويات عند ستيوارت هول «ال تكتمل
والهوية ،يمكن أن نلمح
وال تنتهي أبدً ا ،فهي دو ًما كالذاتية نفسها في تطور وتغير [ ]...فالهوية هي دو ًما في طو ٍر من التشكل
الدائم»((( .وفي إطار من التعاقب لمعنى الــدوام واالستقرار ،ومعنى الجدة واالبتكار في الهوية ،يرى
جان بايار في معرض كالمه على تحديد معنى الهوية أنّ الثقافة (وهي عنده مساوية للهوية) «من ناحية
((( انـظــر :جان فرانسوا بايار ،أوهــام الهوية ،ترجمة :وفيق فائق كريشات (دمشق :الهيئة العامة السورية للكتاب ،)2009 ،ص ،88
.101 ،99

((( مجموعة باحثين ،نظرية الثقافة ،ترجمة علي سيد الصاوي ،مراجعة الفاروق زكي يونس ،سلسلة عالم المعرفة ( 223الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1997 ،ص .60-29

((( ه ــارال ــد مــول ـلــر ،ت ـعــايــش ال ـث ـق ــاف ــات :م ـش ــروع م ـض ــاد لـهـنـتـنـغـتــون ،تــرجـمــة مـ ــروان مـحـمــد ال ـش ـعــار (ب ـي ــروت :دار ال ـن ـفــائــس،)2005 ،
ص .84-53

((( يتبنى هذا الرأي ٌّ
عالمي األنثربولوجيا ألفرد كروبر ،ورادكليف براون .انظر :محمود الذوادي ،الثقافة :بين تأصيل الرؤية
كل من َ
اإلسالمية واغتراب منظور العلوم االجتماعية (بيروت :دار الكتاب الجديد المتحدة ،)2006 ،ص .73-72

((( ستيوارت هول« ،هويات قديمة وجديدة :إثنيات قديمة وجديدة» ،في :أنطوني كينج (محرر) ،الثقافة والعولمة والنظام العالمي،
ترجمة شهرت العالم وهالة فؤاد ومحمد يحيى ،المجلس األعلى للثقافة ،سلسلة المشروع القومي للترجمة ( 287القاهرة :المجلس
األعلى للثقافة ،) 2001 ،ص .79

ثاحبأو تاسارد
اقثلاو ةيوهلا سابتلا :ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا

101

(((
ثم يشير إلى أنه يرى في المعنى األول «ما يدوم» ضر ًبا
[هي] ما يدوم ،ومن ناحية أخرى ما يبتكر» ّ ،
من النقل والنسخ والبالدة ،وهو ما يؤكد ترجيحه للمعنى الثاني «ما يبتكر» على المعنى األول.

تكاد تنطبق تلك المعاني على الثقافة أكثر من انطباقها على الهوية .فالثقافة مظهر إنساني ذو طابع
ومعرفيا
تاريخيا واقتصاد ًيا
معا ،وهو متغير بتغير الشرط اإلنساني نفسه؛
وسياسيا؛
اجتماعي ومعرفي ً
ً
ً
ً
فهو لذلك في طو ٍر دائم من التشكل ،ذلك أنّ «الثقافة ليست مجموعة مكونات ثابتة ،ساكنة ،جامدة،
مغيرة،
متغيرة ّ
مطلقة ،منغلقة ،تصلح لكل زمان ومكان ،أو لكل مجتمع وبيئة ،بل هي متطورة باستمرارّ ،
مرنة ،نسبية ،منفتحة ،متحولة نتيج ًة ألحـ ٍ
ـوال وأوضــا ٍع داخلية وخــارجـيــة»((( .إنّ الثقافة وجـ ٌـه من وجوه
الحسي للهوية« :فمفهوم الثقافة فــي مجتمع مــا يعني إحـســاس هــذا المجتمع
الهوية ،أو هــي التمثيل
ّ
بهويته ،وإحساسه تجاه ما يجمع بين أفراده ،ويجعل منهم هذا المجتمع ،باإلضافة إلى أساليب التعبير
والمحافظة على هذه الهوية»(((.
أي ّأم ــة تـظـهــر فــي ثـقــافـتـهــا ،وفــي أدب ـهــا ،وأن ـمــاط عـمــرانـهــا ،ومــوسـيـقــاهــا ،وغـيــر ذلــك من
ل ــذا ،ف ــإنّ هــويــة ّ
األمــة
مظاهر ثقافية ،و«هــي
ألمــة مــن األمــم ،عــن نـظــرة هــذه ّ
المعبر األصـيــل عــن الخصوصية التاريخية ّ
ّ
إلى الكون والحياة والموت واإلنسان ومهامه وقدراته وحــدوده ،وما ينبغي أن يعمل وما ال ينبغي أن
(((1
عرفت الثقافة بأنها «مجموع
يــأمــل»  ،وهــذا ما أكدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حين ّ
النشاط الفكري والفني بمعناه الواسع ،وما يتصل به من المهارات ،أو يعين عليه من الوسائل ،وهي
ألمــة :الروحية والفكرية والفنية والوجدانية»( .((1ويمكن لهذه المظاهر
تنظيم جميع السمات المميزة ّ
الثقافية أن تنتقل من ثقافة ّأمة إلى ثقافة ّأمة أخــرى ،ويمكن أن تتعلم وتــدرس ً
أيضا ،ويمكن أن تتغير
ـاســا بــالـهــويــة ،إال عـنــد مــن ال يـمـيــز بـيــن مـظـهــر الـهــويــة
داخ ــل األم ــة نـفـسـهــا ،مــن دون أن يـشـ ّـكــل ذلــك مـسـ ً
الثقافي والهوية نفسها .فانتقال الناس في كثير من البلدان العربية من ارتــداء الثوب إلى ارتــداء البدلة
تغييرا في الذوق الثقافي ،على أن يراعى
يمس جوهر الهوية ،بقدر ما يمثّل
ً
والقميص وربطة العنق ال ّ
الظرفان التاريخي واالجتماعي لهذا االنتقال ،ودرجة التحيز الثقافي الذي يمثّله .وإنّ بعض التغييرات
حقيقيا للهوية.
الحد الذي يجعل من فعلها خر ًقا
تكون مشبع ًة بالتحيزات إلى
ّ
ً
ّأم ــا الـهــويــة ،فــاألصــل فـيـهــا الـثـبــات؛ وإن شــابـهــا غـيــر قـلـيــل مــن الـمــرونــة الـتــي تقتضيها بـعــض الـتـحــوالت
الكبرى المرتبطة بإعادة مساءلة جوهر الهوية الــذي تمارسه الحضارات عند اإلحساس بخطر داهـ ٍم.
((( بايار ،ص .66

((( حـلـيــم بــركــات ،الـهــويــة :أزمــة الـحــداثــة والــوعــي الـتـقـلـيــدي (بـيــروت :ريــاض الــريــس للكتب والـنـشــر ،)2004 ،ص  .227ولعبد اإللــه
رأي مماثل؛ إذ يرى أنّ الثقافة تنهل «من مصادر مرجعية اجتماعية متجددة المخزون» .انظر :أمين الخولي (محرر) ،العولمة
بلقزيز ٌ
والهوية الثقافية (بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)2000 ،ص .311

((( كـيــن روبـنـســون ،صـنــاعــة الـعـقــل :دور الـثـقــافــة والتعليم فــي تشكيل عقلك المبدع ،ترجمة رامــة موصللي ،سلسلة الـقــراءة للجميع
(عمان :مكتبة األسرة األردنية ،)2009 ،ص .179
ّ
( ((1الخولي ،ص .298

( ((1المرجع نفسه ،ص .226
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القار للهوية في مقالة أخرى من الكتاب نفسه،
وكان ستيوارت هول نفسه قد أشار إلى هذا المعنى شبه ّ
إذ قال« :ينبغي للهويات أن تكون بمنزلة نقاط مرجعية مستقرة ،وكما كانت في الماضي فإنها ال تزال
دائما ً -
نقاطا في عالم متقلب»(.((1
اآلن  -وسوف تكون ً
وهــذا الفهم لمعنى الـهــويــة هــو مــا نـجــده داخــل «الـثـقــافــة العربية  -اإلســامـيــة» ،عند الـكــام على الهوية
الـعــربـيــة اإلســامـيــة نـفـسـهــا ،وال سـيـمــا بـسـبــب الـبـعــد الــديـنــي الـمـقــدس فـيـهــا؛ فـهـنــا تـبــدو الـهــويــة أكـثــر ثـبــا ًتــا
ورس ــوخً ــا ،وذات ج ــذور تــاريـخـيــة ونـصـيــة ،مــرتـبـطــة بـبـنـيــة تـفـكـيــر ،وبـمـنـهــج ،وبـمـعــايـيــر وق ـيــم ،ال بمظاهر
منهجا ،أو بنية تفكير ،تمتنع عن أن تكون تاريخي ًة؛
وعناصر شكالنية عرضية زائلة ،وهي حين تكون
ً
تاريخيا ،بتحول النشاط اإلنساني ،أو تطوره ،أو تغيره.
أي إنها ليست متحول ًة ،أو متطورةً ،أو متغير ًة
ْ
ً
فالمتغير أو المتحول هو مظاهرها ،وهي إذ توصف بالمرونة وبالقدرة على مواكبة المستجدات ،فإنّ
ـس ذلك
القصد مــن ذلــك يـكــون أنّ نظامها الـمـعـيــاري يستوعب التغييرات والـتـطــورات مــن دون أن يـمـ ّ
جــوهــره الـبـنــائــي .فــابــن الـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة فــي أواخ ــر الـقــرن الـتــاســع عـشــر  -وقــد يـبــدو هــذا الــرأي
ومثيرا  -هو ابن الثقافة العربية اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين ،والفرق بينهما هو فرق
مستف ًزا
ً
بين من يلبس الطربوش ومن ال يلبسه ،بين من يركب الخيل والبغال ومن يركب السيارات والطائرات،
بين من يلجأ إلى السفر ليبحث عن خبر أو معلومة ومن يستعمل اإلنترنتّ .أما الجوهر ،فال يزال هو
ذاته .فالهوية ال تتعلق بملبس أو بمأكل أو بمشرب أو بمسكن ،بقدر ما تتعلق بالموقف من ذلك ك ّله،
ال تتعلق بــأدوات تقنية بقدر ما تتعلق بكيفية استعمالها (الكيفية المتعلقة بالغاية والهدف ،ال الكيفية
المتعلقة باآلليات).
أي قرن من القرون
إنّ الهوية نظام للحياة وبنية تفكير ،وهذا ما يجعل ممثّل الهوية العربية اإلسالمية في ّ
السالفة هــو ذاتــه ممثل الهوية العربية اإلســامـيــة فــي الـقــرن الـحــالــي .فكالهما يستعمل المعايير ذاتـهــا،
مصدرا للمعايير ،والخالف بينهما  -إن اختلفا  -يتعلق بتطور أدوات فهم
والسنة
ً
كالهما يعتمد القرآن ُ
ً
صحح مــا كــان ُيـ َعـ ّـد خـطــأ ،ولــن ِّ
يخطئ مــا كــان ُي َع ّد
الـنــص .غير أنّ هــذا التطور مهما كانت درجـتــه لــن ُي ّ
ً
حالل ولن ّ
يحل ما كان حرا ًما ،إال في احتمال واحد ووحيد؛ أن يكون قد
يحرم ما كان
ً
صحيحا ،لن ّ
حصل انحراف جماعي في فهم النص يقتضي التصحيح .وكل األمثلة التاريخية الدالة على تغييرات
من هــذا النوع هي من بــاب الـضــرورات المؤقتة ،أو من بــاب انعدام العلة الموجبة (حـ ّـد السرقة ،م ْلك
تمت بمعايير من داخــل النظام ،ال من خارجه،
اليمين ...إلــخ) .وما دامت كذلك ،فهي إذن تغييرات ّ
وال تمثل شذو ًذا أو خر ًقا للنظام.
وقــد يـمـيــل بـعـضـهــم إلــى الـقــول بـتـغـيـيــرات شـمـلــت جــوهــر الـهــويــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة ،فــي األمـثـلــة الــزمـنـيــة
الـســالـفــة الـمـمـ ّثــل بـهــا ،بـسـبــب مــا قــد يـبــدو انـحــرا ًفــا فــي الـمــوقــف مــن ال ـتــراث ،أو الـمــوقــف مــن ال ــذات أو
ٍ
اختالف في الموقف من العالم .ولكنها في الحقيقة
اآلخر ،أو حتى الدين ،وما قد ُيبنى على ذلك من
تمس الجوهر ،بل هي تغييرات تتعلق بالوعي بحقيقة الهوية الــذي كــان يشوبه شيء
ليست تغييرات ّ
مــن الـ ّلـبــس؛ بـسـبــب تــراكـمــات تــاريـخـيــة طــويـلــة .وإنّ الــرجــوع عــن الـتــوهــم المتعلق بـجــوهــر الـهــويــة ليس
( ((1المرجع نفسه ،ص .48

ثاحبأو تاسارد
اقثلاو ةيوهلا سابتلا :ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيوهلا

103

ـوع مــن الـجــوهــر الــزائــف إلــى الـجــوهــر الـحـقـيـقــي ،كـمــا أنّ الـقــول
تـغـيـيـ ًـرا فــي بـنـيــة الـهــويــة بـقــدر مــا هــو رج ـ ٌ
الحسية التي
بتلك التغييرات ال يراعي بعض أشكال التوحيد التي كانت قائم ًة بين الجوهر والمظاهر
ّ
يتم التخلي عن
يتجلى من خاللها .ومــع ذلــك ،فــإنّ هــذا الكالم قد يوقع في إشكالية الـ ّـدور ،ومــن ثـ ّـم ّ
ِ
فه ٍم ما للهوية َّ
تبين بالتجربة أنه جوهر زائــف؛ ولذلك ال مناص من القول بوجود
كل حينٍ بحجة أنه َّ
جــوهــر ذي طــابـ ٍع منهجي للهوية العربية اإلســامـيــة ،ال جــوهــر فــي شكل صـنــدوق ممتلئ مــن المبادئ
واألركان والعناصر.
والعلة في ذلك تعود إلى أنّ الهوية العربية اإلسالمية ليست مجموع ًة من المظاهر والعناصر والذكريات
ينبغي الحفاظ عليها ،بل هي ٌ
أصل كامن داخل الجماعة العربية اإلسالمية ،وداخل نظام الثقافة العربية
كثيرا مــا عـ ّـرض الهوية لمساءالت تاريخية؛ بسبب آلـيــات التوحيد
اإلســامـيــة .ولعل تجاهل هــذا األمــر ً
جوهرا لهذه
بتوهم بعضهم
التي يمارسها بعض منتسبيها بين المعايير والمظاهر( ،((1وبسبب آخر يتعلق ّ
ً
يعرضها لهزات وانتكاسات
الثقافة غير جوهرها الحقيقي -
ً
وغالبا ما يكون ذا طاب ٍع ّ
حسي  -وهــو ما ّ
بد من التمييز داخل هذه الثقافة بين الهوية والثقافة ،على أساس أنّ الموارد
كبيرة .وبنا ًء على ذلك ،ال ّ
الحسي الذي ينقل الهوية من
الثقافية هي النوافذ التي تطل بها الهوية على الواقع ،وهي وحدها اإلطار
ّ
حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل.
ولــذلــك يمكن أن نــرى لــدى المشتغلين بمفهوم «الـهــويــة» أو «الثقافة» داخــل الثقافة العربية اإلسالمية
ـاحــا على البعد القيمي لمعنى الهوية
 وإن استعمل بعضهم مصطلح الثقافة بــديـ ًـا مــن الهوية  -إلـحـ ًأو الـثـقــافــة ،كـمــا هــي ال ـحــال عـنــد طــه عـبــد الــرحـمــن ال ــذي يــراهــا قـيـ ًـمــا ومـعــايـيــر ،ال جـمـلـ ًة مــن الـمـعــارف
ً
ً
شامل(.((1
مفصل ،ال مضمونًا
بنائيا
والذكريات،
ً
منهجا ً
يـبــدو أنّ اخـتــاف المجال التطبيقي ســاعــد ،أيـ ًـضــا ،على وجــود مفهو َمين للهوية أو وجهتي نظر منها.
سياسيا على هوية
فأغلب التعريفات التي ربطت بين الهوية والثقافة ،من جهة المفهوم ،كانت تتكلم
ً
ٍ
دول مـحــددة مــوجــودة ومـتـعـ ّـيـنــة( ،((1فــي حين يتعلق الـكــام على الهوية المعيارية داخــل الثقافة العربية
ٍ
سياسيا ،كيان مفترض هو الثقافة العربية اإلسالمية التي ال تجد ً
تمثل
متعين
اإلسالمية بكيان
ً
متعال غير ّ
أي ٍ
الحد الذي دفع بعضهم إلى التساؤل:
حاليا( ،((1إلى
ّ
حقيقيا لها في ّ
بلد عربي أو إسالمي موجود ً
ً
( ((1ال يتعلق هذا األمر بالثقافة العربية فحسب ،فهو موجود ً
أيضا في الثقافة الغربية؛ إذ أشار توملينسون إلى التداخل القائم لدى
بعض الباحثين بين الحديث عن الثقافة والحديث عن تقنياتها .انظر :جون توملينسون ،العولمة والثقافة :تجربتنا االجتماعية عبر الزمان
والمكان ،ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد ،سلسلة عالم المعرفة ( 354الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،)2008 ،
ص  .34والثقافة والهوية عنده بمع ًنى واحد ،ويظهر ذلك في إشارته إلى أنّ الثقافة «كانت تمتلك دو ًما دالالت تربطها بفكرة وجود
ناحية ثابتة» ،ص .43
( ((1طه عبد الرحمن ،الحق اإلسالمي في االختالف الفكري (بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2005 ،ص .87-86
عد كتاب أوهام الهوية لجان فرنسوا بيار أبرز ٍ
مثال على ذلك.
( ((1يمكن أن ُي ّ

( ((1رأى طه عبد الرحمن أنه ينبغي أن ننظر إلى األمة المسلمة «ال على أنها واقع متحقق ،وإنما على أنها واجب ينبغي القيام به في
ظروف الواقع المتحقق [ ]...ال على أنها مجموعة أحداث نشهدها متحيزة ومتحينة ،وإنما على أنها مجموعة قيم تسعى ألنْ تساهم
في توجيه األحداث المشهودة» .انظر :عبد الرحمن ،ص .16
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ٍ
«هــل هناك ً -
متعال يمكن إدراكــه يسمى اســم «الثقافة العربية اإلســامـيــة؟(،»((1
فعل  -كيان متماسك
وهذا الفارق هو الذي منح مفهوم الهوية داخل الثقافة الغربية صفة الحركة والسيولة وعدم االستقرار؛
بسبب النفعية  -الـبــراغـمــاتـيــة السياسية الـتــي تتبع حــركــة الـقــوى السياسية الـكـبــرى المهيمنة ،وهــو نفسه
السبب الذي منح الهوية داخل الثقافة العربية اإلسالمية صفة الثبات وخاصية البنية والمنهج؛ ألنه يهتم
تحدها حدود سياسية ،بقدر ما تجد تمثّلها في بنية التفكير الجماعي لمنتسبي الثقافة العربية
بفكرة ال ّ
اإلسالمية .وألنها متعالية ،فهي تتصف بصفات القواعد المثالية.
غ ـيــر أنّ ه ــذا ال ـف ــارق ب ـيــن الـمـفـهــومـيــن حـسـمـتــه ت ـه ــدي ــدات ال ـعــول ـمــة لـمـصـلـحــة ال ـم ـف ـهــوم ال ـب ـن ـيــوي؛ ألنّ
اع ـت ـم ــاد م ـف ـه ــو ٍم ح ــرك ــي س ـ ّـي ــال ل ـل ـهــويــة ي ـج ـع ـل ـهــا ف ــي ض ـ ـ ْـوء ت ـغ ـيــر الـ ـق ــوى ال ـم ـه ـي ـم ـنــة ك ـي ــا ًن ــا غ ـي ــر واض ــح
تبع للمتغيرات السياسية ،إذ ليست له ُأســس جوهرية
المالمح ،بل كيانًا دائــم التغير ال َ
ثبات لــه ،أل ّنــه ٌ
قــائـمــة فــي ذات ــه تمنعه مــن الـتـحــول وال ــذوب ــان ،فـهــو يـنـظــر إلــى الـهــويــة عـلــى أنـهــا حــاصــل جـ ْـمــع مجموعة
م ــن ال ـم ـظــاهــر ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـقــاب ـلــة لـلـتـغـيـيــر وال ـت ـع ــدي ــل واإلقـ ـص ــاء ك ـل ـمــا ك ــان ذل ــك ش ـ ً
ـرط ــا ل ـل ـب ـقــاء ،ولــذلــك
ال مـنــاص مــن الـمـنــاداة بـمـفـهــو ٍم للهوية أكـثــر ثـبــا ًتــا؛ مـفـهــوم يتعلق بــالـجــوهــر ،ال بــالـعــرض ،يتعلق بمنهج
ح ـيــاة ،ال بـ ــر ّدات ف ـعــلٍ تـفــرضـهــا األن ـس ــاق الـمـسـيـطــرة ،سـيــاسـ ًـيــا واجـتـمــاعـ ًـيــا وم ـعــرفـ ًـيــا ،كـلـمــا تـغـيــر الـظــرف
ال ـتــاريـخــي .وع ـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،ي ـبــدو مــن ال ـض ــروري ،بــل مــن ال ــواج ــب ،الـكـشــف عــن جــوهــر الـهــويــة
الـعــربـيــة اإلســام ـيــة ال ــذي يـحـكــم بـنـيـتـهــا الــداخ ـل ـيــة ،ويـحـ ّـولـهــا إل ــى مـنـهــج ،ال إل ــى إط ــا ٍر ي ـضـ ّـم ع ــد ًدا من
العناصر والمظاهر.

الهوية المعيارية
لـعــل أه ـ ّـم م ــا يـمـيــز ال ـهــويــة الـعــربـيــة اإلســام ـيــة أن ـهــا ت ـقــوم عـلــى ركـنـيــن أســاس ـي ـيــن :ال ـع ــروب ــة؛ وه ــي مـظـهــر
قــومــي  -عــرقــي ولـغــوي ،واإلس ــام؛ وهــو مظهر ديـنــي ،مــا يعني أنّ هــويــة هــذه الـثـقــافــة ليست ذات منشأ
بـشــري ص ـ ٍ
ـرف ،كـغـيــرهــا مــن الـهــويــات  -ولـعــل هــذا مــا يـكـسـبـهــا صـفــة الـثـبــات  -بــل هــي ذات مـنـشــأ إلـهــي
أيضا ،على أساس أنّ اإلسالم أحد األديان السماوية الثالثة الكبرى ،وهذا ما منحها ً
ً
أيضا صفة التعالي
والديمومة .فــإذا أضفنا إلى ذلك أنّ المرجعية اإلسالمية ترتبط بنصي القرآن الكريم ومدونة الحديث
الـنـبــوي الـشــريــف ،وكــاهـمــا نــص عــربــي اعـتـمــد الـلـغــة الـعــربـيــة مـظـهـ ًـرا لــه ،أدرك ـنــا سـ ّـر الـعــاقــة المتالحمة
تبعا ألدوات الثقافة العربية اإلسالمية ،يقول :إنّ
المتداخلة بين العربية واإلســام .فالقياس المنطقيً ،
يفصل فيه الطريق التي توصل إلى الحقيقة ،وتُحقق السعادة لإلنسان
الخالق إذا أراد أن ين ّزل ً
نصا لخ ْلقه ّ
وحسن مآل اآلخرة ،فسيختار لغ ًة تالئم في بنيتها بنية النص الذي سينزله ،من جهة ْ
شكل
على األرض ُ
تم بالعربية ،فقد منح األداة «العربية» قيم ًة مستقا ًة
الخطاب ،ومن جهة بنيته الفكرية .وما دام األمر قد ّ
تقريبا( .((1وهذا ما يؤكد اعتبار العربية واإلسالم م ًعا ركنين أساسيين في بلورة
من قيمة الخطاب نفسه
ً
مفهوم الهوية.
( ((1تركي الحمد ،الثقافة العربية في عصر العولمة (بيروت :دار الساقي ،)2001 ،ص .96

حد أنّهم يتجنبون الكالم بالعربية في األماكن
( ((1لعل في هذا ما يفسر طابع القداسة الذي ُيضفيه بعض أبناء العربية عليها ،إلى ّ
غير الطاهرة (كالحمامات ً
مثل).
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وإذا بدأنا بــاإلســام ،أمكننا القول إنــه  -كغيره من األديــان السماوية التي تقول بمنطق الخ ْلق والخالق
وبـمـعــاد أخـ ــروي ،وح ـيــاة ثــانـيــة بـعــد ال ـمــوت  -قــائـ ٌـم عـلــى بـنـيــة تـفـكـيــر اشـتــراطـيــة ،تـجـعــل احـتـيــاز الـسـعــادة
األخــرويــة األبــديــة  -وكــذلــك الدنيوية العرضية الــزائـلــة( - ((1مـشـ ً
ـروطــا باتباع القوانين الـتــي أقــرهــا وجعلها
والسنة النبوية ،وبهذا يكون النظام الذي
ً
دستورا ومرجعي ًة للمؤمنين به ،وهي المتمثلة بالقرآن الكريم ُ
(((2
يحكم الثقافة اإلسالمية نظا ًما معيار ًيا
قياسا على آلية تعامل المؤمنين به مع ركنيه األساسيين :القرآن
ً
والسنة ،ذلك أنّ هذين النصين  -وما ُبني عليهما من تفسيرات وشروح واجتهادات فقهية ال تتعارض
ُ
ً
ً
مــع أه ــداف الـنـظــام نـفـســه  -يـمـثــان مــرجـعـيـة أســاسـيـة تـحـكــم مــوقــف الـمــؤمـنـيــن مــن أنـفـسـهــم ومــن الـعــالــم
ومــن الـلــه ،وهــو أيـ ًـضــا نظام معياري فــي مقاصد الخطاب التي تربط سـعــادة الدنيا واآلخــرة بالفالح في
تحقيق المراد من الخطاب في الحياة الدنيا ،وهو كذلك نظام معياري بالنظر إلى آلية التفكير القيمية
فإما
التي تحكم المؤمنين به .فمالك ّ
أي سلوك يسلكه الفرد في الثقافة اإلسالمية مرهون بين قيمتينّ :
ـت في
وإمــا الـصــواب أو الـخـطــأ ،ويقابلهما الـحــال والـحــرام بالمعنى الــديـنــي .والـبـ ّ
الـحـسـنــة أو السيئةّ ،
قيم ّ
كل
موقع السلوك بين هــذه األقطاب محكوم بالمرجعية األساسية التي يمثلها القرآن ُ
والسنة؛ إذ ُي ّ
فعلٍ أو ٍ
ثم يكون عندنا ٌ
فعل واجب،
قول أو ّني ٍة بحسب القرب أو البعد من تمثيل هذين ّ
النصين ،ومن ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وفعل محرم.
وفعل مكروه،
وفعل مندوب،
وفعل مباح،
ً
والقول إنّ
سلوكا ما قد ُي َع ّد سيئ ًة ال يعني أنه ُيخرج صاحبه  -بالضرورة  -عن النظام المعياري لإلسالم؛
أي إنّه ي ْتبع القواعد ويخرقها ً
أيضا،
قر بأنّ المسلم يفعل الحسنات ويفعل السيئات؛ ْ
ألنّ هذا النظام ُي ّ
منتميا إلى النظام الك ّلي ،على َّأل ُيقوض هذا الخرق القواعد
من غير أن ُيخرجه ذلك عن أنْ يكون فر ًدا
ً
العامة للنظام ،وهذا يدل دالل ًة واضح ًة على أنّ النظام المعياري الك ّلي لإلسالم يستوعب الخروقات
تقوض
منتميا إلى النظام إال في حاالت
داخل النظام نفسه ،فال ُيخرج الفرد عن أنْ يكون
الخرق التي ّ
ً
ْ
النظام وال تعترف بقواعده األساسية؛ كالكفر بالله .وحتى هذا الخرق ٌ
قابل للتجاوز عند التوبة وعدم
اإلص ــرار عـلــى الــذنــب ،مــا يــؤكــد مــن جــديــد أنّ طبيعة الـمـعـيــاريــة الـتــي يتصف بـهــا الـنـظــام اإلســامــي هي
طبيعة ٌ
خرقها ،ولذلك أوجدت
مرنة  -وال يكون النظام نظا ًما إال بذلك  -تقول بالقاعدة وتعترف بإمكانية ْ
ُس ًبل مختلف ًة الستيعاب الخروقات الممكنة ،كمبدأ صغائر الذنوب والكفارات والتوبة ،وغير ذلك.

َّ َ
ُ
َ َّ ْ
ُ
َ َ ً َّ ْ ُ
ِين ْ
ِين َ
ت ُحوا َّ ّ َ
( ((1يــؤكــد ذلــك قــولــه تعالى﴿ :أَ ْم َحس َ
ن َعلَ ُه ْم َك َّل َ
ِب َّال َ
اج َ َ
آم ُنوا َو َعمِلوا الص ِ
اء م َياه ْم َو َم َمات ُه ْم
ات سو
ات أن
ال ِ
السيِئ ِ
َ َ َ َْ ُ ُ َ
ساء ما يكم
ون﴾( ،الجاثية .)21 :فحياة الــذيــن آمـنــوا وعملوا الصالحات ليست كحياة الــذيــن اجترحوا السيئات .وواضــح مــن مبدأ

حال وأهدأ ً
المقارنة في النص أنّ حياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أسعدُ ً
بال.
( ((2الـ ـف ــرق بـيــن الـنـظــام الـمـعـيــاري والـفـكــر الـمـعـيــاري أنّ ه ــذا الـفـكــر ذو ُب ـعـ ٍـد واح ــد ف ـقــط ،وذو طـبـيـعــة مـتـعــارضــة مــع الـفـكــر الـنـفـعــي
إطارا عا ًما ،ولكنه ال يكون
البراغماتي ،فال يلتقي مع ّ
أي نمط آخر من التفكير ،في حين أنّ النظام المعياري يعتمد التفكير المعياري ً
الخرق (خرق قواعده المعيارية) ،ولقدرته على استيعاب كل الخروقات المحتملة ،ما دامت ال تتعارض مع
نظا ًما إال إليمانه بحتمية
ْ
وجعلت التوبة ،بل من أجل ذلكً ،
أيضا ،يتجاوز الله عز
التوجه
العام للنظام نفسه .فمن أجل ذلكُ ،جعلت الكفارات في اإلســام ُ
ّ
وجل عن صغائر الذنوب التي هي في حقيقتها خروج عن القاعدة .ولعل من أمثلة إيمان النظام المعياري لإلسالم بحتمية الخروقات
قوله صلى الله عليه وسلم« :إنّ الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة» ،أخرجه أحمد ( ،151/4رقم  ،)17409والطبرانى (،309/17
الميل إلــى الهوىَ .ف ِـفعل التعجب في الحديث يـ ّ
ـدل على اإلعجاب والثناء .وهــذا يحمل في داخله
رقــم  .)853والصبوة إشــارة إلــى ْ
العام بين الشباب أنْ يكون لهم صبوات ،من غير أن ُيخرجهم ذلك عن كونهم مسلمين.
العرف
إقرارا بأنّ ُ
ً
ّ
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وب ـن ــا ًء ع ـلــى ذل ــك نـخـلــص إل ــى ال ـم ـقــولــة األســاس ـيــة الـمـتـعـلـقــة بــال ـهــويــة اإلس ــام ـي ــة؛ ف ـهــي ه ــوي ــة م ـع ـيــاريــة،
ضـمــن نـظــام مـعـيــاري كـ ّلــي ،بـيــد أنـنــا نقصد مــن ذلــك أنـهــا مـنـهـ ٌـج و ِق ـ َـي ـ ٌـم ،ال حــاصــل جـمـ ٍع لمجموعة من
الـعـنــاصــر والـمـظــاهــر الـثــابـتــة الـتــي ال تـتـغـيــر وال تـتـبــدل .وحـيــن تـكــون الـمـعـيــاريــة مـنـهـ ًـجــا ،نـفـتــرض أنّ لها
علتين؛ عل ًة غائي ًة تهتم بالسؤال «لماذا؟» ،وعل ًة صوري ًة فاعل ًة تهتم بالسؤال «كيف؟» ،وفي هذا األمر
ً
مقبول ،داخــل بنية الفكر اإلســامــي ،وجــود فعلٍ إنساني بال هدف،
إجــابـ ٌـة عــن الـســؤال :لـمــاذا ال يبدو
أو قــول بــا قـ ْـصــد أو مـعـ ًنــى؟ فــانـتـفــاء الـهــدف أو الـمـعـنــى أو الـقـصــد ُيـخــرج الـفـعــل عــن شــرط الـنـظــام ،أو
منطق الـنـظــام الــذي يهتم بالقصد «الـنـيــة الـســابـقــة» ،والـهــدف ،وطــرائــق األداء «األخ ــذ بــاألسـبــاب» .ومــن
ث ـ ّـم ،ف ــإنّ الـقــول بـهــويــة مـعـيــاريــة ضـمــن نـظــام مـعـيــاري غـيــر الـقــول بـهــويــة مـعـيــاريــة تـعـ ّـبــر عــن فـكـ ٍر مـعـيــاري.
إنّ الـنـظــام كـ ّلــي ،يـتـســم بــاالتـســاق ،واالنـسـجــام الـمـنـطـقــي ،واالن ـض ـبــاط ،وال ـقــدرة عـلــى الـتـعـمـيــم الحـتــواء
أكبر قــدر ممكن من التجارب المتعددة والغنية ،وهــو يقوم على بنية ترتبط عناصرها بعالقات خاصة
تـفــرضـهــا الـهــويــة األســاسـيــة لـلـنـظــام ،ولــذلــك ال يـقـبــل مـنـطــق الـنـظــام الـبـنـيــة الـعـبـثـيــة ،أو الـعــاقــات الـخــالـيــة
مــن الـقـ ْـصــد (الـنـيــة) وال ـهــدف ومــراعــاة األس ـبــاب ،إال إذا كــان الـنـظــام نـفـســه عـبـثـ ًـيــا ،وعـنــد ذلــك يـ ْـبـطــل أنْ
يكون نظا ًما.
ألي فعل
المراد بمعيارية الهوية هو اشتراط وجــود معايير وقيم وقواعد ّ
وبنا ًء على ذلــك ،فــإنّ المعنى ُ
مصدره اإلنسان؛ ألنّ من شأن وجود هذه القواعد أن تمنع عن هذا السلوك الدخول في دائرة العبث،
ثم االنحراف عن بنية النظام؛ ولذلك ليست المعيارية إصدار أحكام قيمية أخالقية ،أو اجتماعية،
ومن ّ
أو ديـنـيــة عـلــى الـفـعــل اإلنـســانــي -وإنْ كــان الـحـكـمــان األخــاقــي والــديـنــي مــوجــو َديــن فيها بسبب طابعها
الــديـنــي  -ولكنها هــي نفسها الـتــي تـقــول بـضــرورة وجــود مــرجـعـيــات تـمـ ّثــل ضــوابــط لـكــل مـسـلـ ٍ
ـك؛ ليغدو
ً
إنسانيا من جهة ،ولينسجم مع بنية النظام من جهة أخرى.
مسلكا
ً

لكن غياب هذه الضوابط (القصد والهدف ومراعاة األسباب) ُيخرج الفعل من شرطه اإلنساني؛ ألنّ
ّ
(((2
اإلنسان ،بالنظر إلى الفكر اإلسالمي ،هو خليفة الله الذي نفخ فيه من روحه وخلقه على صورته .
ٍ
قصد أو أن يكون ذا هـ ٍ
ـدف حتى
يخلو فع ُله أو قــو ُلــه مــن أن يكون ذا
فكيف لهذا اإلنـســان الخليفة أن
َ
سلبيا؟ ّ
وإل ما الفرق الــذي سيبقى بينه وبين الحيوان؟ إنّ ما يميز اإلنسان من غيره من
إنْ كــان هد ًفا
ً
المخلوقات داخــل هــذا الفكر هو اتصافه بالوعي والـقــدرة الالز َمين لبناء نظام عــادل؛ يكفل له تحقيق
ـس الـعــاقــة الـفــاعـلــة الـتــي تــربــط الـفــرد
حــاجــاتــه ورغـبــاتــه وتـطـلـعــاتــه نـحــو إع ـمــار األرض ،مــن دون أن يـمـ ّ
ـص ٍّ
دال للراغب األصفهاني يقول« :اإلنـســان وإنْ كــان هو  -بكونه إنسانًا -
بالجماعة أو بالله .وفــي نـ ٍّ
أفـضــل مــوجــود ،فــذلــك بـشــرط أن يــراعــي مــا بــه صــار إنـســا ًنــا ،وهــو العلم الـحــق والـعـمــل المحكم ،فبقدر
ُ
يفضل ،ولهذا قيل :الناس أبناء ما يحسنون؛ أي ما يعرفون ويعملون من العلوم
وجود ذلك المعنى فيه
واألعمال الحسنة .يقال :أحسن فالن ،إذا علم وإذا عمل حس ًنا [ّ ]...أما اإلنسان من حيث ما يتغذى
ْ َ َ

ْ َ

َ

ٌ

َْ

ًَ

َ ُّ َ َ
ن َجاعِل ِف ال ْر ِض َخل ِيفة﴾ (البقرة ،)30 :وقوله تعالىَ ﴿ :ف ِإ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت
( ((2إشار ًة إلى قوله تعالىِ﴿ :إَوذ قال ربك ل ِلملئِكةِ إ ِ ِّ
يه ِمن ُّر ِ
ِف ِ
وحي َفق َُعوا َل ُه َس ِ
ين﴾ (الحجر ،)29 :وإشار ًة إلى الحديث النبوي «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإنّ الله خلق
اج ِد َ
آدم على صورته» .انظر :أبو الحسن مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،ج  ،4ص  .217كتاب البر والصلة واآلداب ،باب النهي عن
ضرب الوجه ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ج  ،4ص ( 117-116بيروت :دار إحياء التراث.)1972 ،
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ـس ويـتـحــرك فـحـيــوان ،ومــن حـيــث ال ـصــورة التخطيطية فـكـصــورة في
ويـنـســل فـنـبـ ٌ
ـات ،ومــن حـيــث مــا يـحـ ّ
فخليق أن يلحق بــأفــق الملك،
الـجــدار [ ]...فـمــن صــرف هـ ّـمـتــه كـ ّلـهــا إلــى تــربـيــة الـفـكــر بالعلم والـعـمــل
ٌ
ملكا ربانيا ،كما قال تعالى﴿ :إ ْن َه ٰ َذا إ َّل َملَ ٌ
ك َكر ٌ
(((2
فيسمى ً
يم﴾ (يوسف. )31 :
ِ
ِ
ِ
ً
لقد اشترط الــراغــب األصفهاني لمعنى «اإلنسانية» في اإلنـســان «العلم الحق والعمل المحكم» ،ولم
ً
اشتراطا .فشرط الحقيقة منوط بالعلم ،وشرط اإلحكام منوط
يقُل العلم والعمل ،بل جعل لكل منهما
تبين
بالعمل ،وهــذان ال يكونان بغير معايير تميز العلم الحق من العلم الــذي يجانب الحق ،ومعايير ّ
عد
العمل المحكم من غير المحكم.
وتأسيسا على ذلك ،يمكن أن نفهم السبب الذي يحول دون قبول ّ
ً
مفاهيم؛ من قبيل «الفن للفن» داخل النظرية األدبية في الفكر اإلسالمي ،أو مبدأ «الفوضى الخالقة»
في سياسة التعامل مع الشعوب ،أو «التفكيكية» في المناهج النقدية والفكرية .فهذه المفاهيم ك ّلها
العام فكرة الهدف والقصد والمعنى،
ثم إنّها ال تحترم في تصورها ّ
تكاد تخلو من نظام قاعدي معياريّ ،
ثم ال تحترم فكرة النظام والمعيارية.
ومن ّ

ممن يــرى ضــرور َة أنْ «ننظر إلــى الهوية  -في
ً
وقــد يلقى القول بثبات مفهوم الهوية اإلسالمية
اعتراضا ّ
إط ــار عملية التغيير  -عـلــى أنـهــا فــي حــالــة دائـمــة مــن الـتـطــور والـتـكــون أو الـتـحــول ،إنـهــا كـيـنــونــة مستمرة
ً
شكل ومضمونًا ،ومــن حيث عالقتها بذاتها وبــاآلخــر [ومــن يــرى] أنّ بين نقاط الضعف األساسية في

النظرة السائدة بين العرب حول الــذات واآلخــر الميل إلى التمسك بفهم مثالي ثابت للهوية على أنها
تكونت واكتملت سل ًفا بـ ً
ـدل من أنها مشروع تاريخي نكافح إلنـجــازه»( .((2بيد أنّ مثل هــذا االعتراض
ّ
تعبر عن النشاط
ال يستقيم إال إذا كان مفهوم الهوية مطابقًا لمفهوم الثقافة (مجموعة من المظاهر التي ّ
الحر؛ الفكري والعلمي واإلبــداعــي)؛ ألنّ هــذه المظاهر ليست ذات طبيعة ثابتة .فالتحول،
اإلنساني
ّ
منهجا ورؤيــا ،فــإنّ األمــر يكون بخالف
أو التبدل ،أو التغير ،شــرط بنيوي فيهاّ .أمــا حين تكون الهوية
ً
موضوعيا ،شأن المظاهر الثقافية ،أضـ ْ
ـف إلى
ذلــك ،ألنّ المنهج حركة دؤوب ذات رؤيــا ،وليس تعي ًنا
ً
ذلك أنّ الهوية اإلسالمية ذات بعد «فوق  -بشري» بمنظار الفكر اإلسالمي ،ألنها تقوم على مرجعيات
إلهيين كالحديث النبوي الشريف ،وهذا
نصية قدسية ،إلهية؛ كالقرآن الكريم ،أو تكون بإيحاء ورعاية َّ
قياسا على مصدرها .ولو أنها كانت ذات مصدر بشري ،القتضى
ما يمنحها صف َتي الثبات واإلطالق؛ ً
«مشروعا
األمر أن تكون متغير ًة نسبي ًة ،بالنظر إلى مصدرها البشري .وبنا ًء على ذلك ،فإنّ الهوية ليست
ً
تعينه ،ونقله مــن الــوجــود بالقوة إلى
ً
تاريخيا نكافح إلنـجــازه» ،بــل هــي مـشــروع إنساني نكافح لتحقيق ّ
الوجود بالفعل.
ّأمــا بـشــأن مــا يتعلق بمعيارية الـهــويــة ،فــإنّ الـجــابــري كــان قــد أوضــح  -فــي مـشــروعــه المتعلق بنقد العقل
العربي -أنّ «العقل العربي تحكمه النظرة المعيارية إلى األشياء [وهي] ذلك االتجاه في التفكير الذي
( ((2الراغب األصفهاني ،الذريعة إلى مكارم الشريعةً ،
مصدرا للمعرفة (القاهرة :دار الشروق،
نقل عن :يوسف القرضاوي ،السنة
ً
 ،)2005ص .239-238

( ((2بركات ،ص .236
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مرجعا له ومرتك ًزا»(.((2
يبحث لألشياء عن مكانها وموقعها في منظومة القيم التي يتخذها ذلك التفكير
ً
ثم بدَ ت معياريته معياري ًة تقييمي ًة .فكأنّ
غير أنه بهذا التعريف َ
قصر المعيارية على التقييم فحسب ،ومن ّ
هـ ّـم الفرد داخــل الثقافة اإلسالمية ودوره األســاســي في الحياة يكمنان في إعطاء أحكام قيمية للعالم،
وتــوزيــع صـكــوك غـفــرا ٍن أو إدان ـ ٍـة لـكــل مــا يحيط بــالـفــرد وبــالـجـمــاعــة ،وهــذه نـظــرة خــاصــة جــدً ا للمعيارية
ولبنية التفكير اإلسالمي .ولعل هذا ما دفعه إلى َعدِّ المعيارية «نظرة اختزالية؛ تختصر الشيء في قيمته،
ثم في المعنى الذي يضفيه عليه الشخص [والمجتمع والثقافة] صاحب تلك النظرة»( .((2وجعل
ومن ّ
الـجــابــري فــي مـقــابــل هــذه الـنـظـ ِ
ـرة الـنـظــر َة الـمــوضــوعـيــة الـتــي «تـحـ ّلــل الـشــيء إلــى عـنــاصــره األســاسـيــة لتعيد
بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيه»( .((2ويبدو أنّ يحيى محمد قد تابع الجابري في تب ّني هذا الوجه
مــن معنى المعيارية ،وإن اختلفت ألـفــاظــه ومصطلحاته؛ فقد رأى أنّ «الـنـظــرة المعيارية تترصد النظر
إلى الفعل اإلرادي ودوافعه النفسية ،وما ينطوي عليه أو يقتضيه من صفات وعالقات إنشائية أخالقية
الكينونية»( ،((2وذلــك في مقابل النظرة الوجودية التي «تــرى األشياء من حيث ذواتها وكذلك صفاتها
وعالقاتها الكينونية»(.((2
لـكـ ّـن المعيارية الـتــي نــراهــا ونقصدها ليست مـحـصــور ًة فــي األحـكــام التقييمية ذات البعد األخــاقــي أو
االجتماعي أو حتى الديني ،وإنْ كانت متضمن ًة فيها ،أو هي جزء من مقتضياتها .فالمعيارية التي نقصد
منهج تفكي ٍر ،ال ُحكم قيمة في ذاتها وبنيتها ،نريد بها ضــرورة احتكام كل ما يصدر عن اإلنسان
هي
ُ
ُ
إلــى قواعد وأســس من شأنها أن تكفل له أن يتسم بسمة اإلنسانية ،وسمة النظام الــذي يمثله وينتمي
فحكم القصد مرتبط بصفاء
إليهّ .أمــا أحكام القيمة ،فهي تُبنى بعد ذلــك على طبيعة المعايير نفسهاُ .
وحـكــم األسـبــاب واألدوات مــرتـبــط بقوانين
وحـكــم الـهــدف مــرتـبــط بـمــراعــاة الـمـصــالــح اإلنـســانـيــةُ ،
الـنـيــةُ ،
ضمان ّ
ٌ
لئل
األنساق الثقافية التي تؤطر الفعل .فالقيمة ،إذن ،جــزء ال يجتزأ من معيارية الهوية؛ ألنها
أي مــوضــوع -
تـضـيــع أف ـعــال اإلن ـســان فــي مــرجـعـيــات ذات طــاب ـ ٍع غـيــر إنـســانــي؛ كــأن يـصـيــر الـمــوضــوع ّ -
مرجعي ًة لذاته بعيدً ا عن اإلنسان ،ولعل هذا ما تدل عليه حركة «الفن للفن» بمعناها الحرفي ،ولعل هذا،
ً
أيضا ،ما يفسر الخوف الذي يسري بين بعض العلماء من التجارب العلمية التي ال تضع اإلنسان في
صميم مرجعياتها.
فــإذا كــان مفهوم الهوية العربية اإلسالمية ذا طاب ٍع «بنيوي معياري» على هــذا النحو ،وجــب بالضرورة
إعادة النظر في كثير من المشاريع الثقافية الفردية أو المؤسساتية ،وكذلك النظر في خرائط الطريق التي
تنتهجها الدول ،والمنظمات ذات الصلة بتعزيز الهوية العربية اإلسالمية ً
أيضا.
( ((2الجابري ،ص .32-31

( ((2المرجع نفسه ،ص .32

( ((2المرجع نفسه.

( ((2يحيى محمد ،مدخل إلــى فهم اإلســام ،الفكر اإلســامــي :نظمه ..أدواتــه ..أصــولــه (بيروت :مؤسسة االنتشار العربي،)1999 ،
ص .76

( ((2المرجع نفسه.
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