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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مقاالت رأي

 التعريب؛ من األيديولوجيا والسياسة إلى الفكر
حازم نهار

ة في ترجمات جورج 
َ

ة العربّي
َ

قافّي
َّ
ة الث

َ
 حضور الهوّي

طرابيشي للفلسفة المعاصرة
حمدان العكله

د للهوية الثقافية
ّ
  الهابيتوس كمول

إسراء عرفات



ات السوري الراحل سميح شقير
َ

من أعمال النّح
 القادم.. بال وجه- سميح شقيرأكريليك
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مقاالت رأي 
ة - في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

َ
ة العربّي

َ
قافّي

َّ
ة الث

َ
حضور الهوّي

ة
َ

ة العربّي
َ

قافّي
َّ
ة الث

َ
حضور الهوّي

يف ترمجات جورج طرابييش للفلسفة املعارصة
حمدان العكله

تمهيد

ــة  ــة تهيئ ــي عملي ــًرا ف ــرة أث ــفة المعاص ــي )1939-2016م( للفلس ــورج طرابيش ــات ج ــت ترجم ترك
ــة النقــد الــذي يخلِّصــه مــن  ــر منهجي ــر هــذا العقــل عب ، وتحري ــيِّ ــي لقبــول الفكــر العقالن العقــل العرب
ــة  ــة العربيَّ ــة الثقافيَّ ــور الهويَّ ــْوالن دون حض ــن يُح ــيِّ اللَّذي ــيِّ واأليديولوج ــن التراث ــان للفكري االرته
المســتَلَبة المعبِّــرة عــن خصوصيَّتــه؛ ألنَّ النَّقــد انفتــاح علــى الحيــاة ومعايشــة لهــا، إذ يحــاول طرابيشــي 
ــد  ــن العق ــلة م ــوم بسلس ــي المحك وع ــاب الالَّ ــن خط ــة م ــة العربيَّ ــة الثقافيَّ ــر الهويَّ ــه تحري ــر ترجمات عب
ــة.  ــخصيَّة العربيَّ ــط الش ــى تنمي ــادت إل ــي ق ــة الت ــم التَّاريخيَّ ــن الهزائ ــٍة م ــن مجموع ــة ع ــية الناتج النَّفس
ألغــى طرابيشــي حالــة التَّماهــي المعتــادة بيــن النــص والمترِجــم، حيــن وضــع النــص الفلســفيَّ موضع 
نقــٍد لتكــون الترجمــة ميداًنــا لإلبــداع والتنويــر ال االكتفــاء بالنقــل الجامــد، كمــا عمــل علــى التمهيــد عبــر 
ــة التــي تحــثُّ الوعــي علــى الخــروج مــن قوقعتــه وركــوده  ــالع علــى الثَّقافــات العالميَّ الترجمــة واالطِّ
ــيرورة  ــة لس ــرة المواكب ــة المعاص ــفة الغربيَّ ــه الفلس ــت إلي ــذي وصل ــوريِّ ال ــر الثَّ ــتقبال الفك ــة اس ُبغي

ــة. تهــا التاريخيَّ ــة وهويَّ التاريــخ، وتحقيــق عمليــة النهــوض بالثَّقافــة العربيَّ
ــة  ــة الثَّقافيَّ ــور الهويَّ ــدى حض ــا م ــواه: م ــكاليٍّ فح ــاؤٍل إش ــة لتس ــن إجاب ــث ع ــٌة للبح ــة محاول المقال

ــك؟ ــق ذل ــتطاع تحقي ــف اس ــرة، وكي ــفة المعاص ــي للفلس ــورج طرابيش ــات ج ــي ترجم ــة ف العربيَّ

ــاالت  ــه مق ــق، ل ــة دمش ــن جامع ــر م ــي معاص ــر عرب ــص فك
ّ

ــفة، تخُص ــي الفلس ــوراه ف دكت
ــرة. ــا المعاص ــاول القضاي ــورة تتن ــدة منش ــاث ع وأبح

حمدان العكله
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ة على اإلنتاج الفكرّيِ العربّيِ
َ

1- إضفاء طابع العقالنّي

ــات  ــراث وكلَّ المعوق ــة الت ــك جدلي ــاوز بذل ــي لتتج ــٍع عقالن ــا بطاب ــة وإنتاجه ــة األوروبي ــمت النهض اتَّس
األيديولوجيــة، علــى خــالف الواقــع العربــي الــذي كان يعانــي إشــكالياٍت حقيقيــة تعيــق وصوله إلــى العقالنية 
فــي اإلنتــاج الفكــري، مــا تســبب بغيــاٍب الــذات العربيــة عــن ميــدان الفعــل االجتماعــي والتــي حلَّــت محلَّهــا 
ــص جــورج طرابيشــي للواقــع العربــي وطبيعة الذهنيــة العربيــة ومعوقــات إنتاجها  التبعيــة التقليديــة، وبعــد تفحُّ
الفكــري وجــد أنَّ الالوعــي الجمعــي تســيطر عليــه قــوة تغييبيــة مفروضــٌة مســبًقا علــى التفكيــر الجمعــي؛ مــا 
ــاج عقالنــي صحيــح، األمــر الــذي دفــع بطرابيشــي للعــودة إلــى  ــق التحــرر الفكــري والوصــول إلــى نت يعي
الكتابــات الفلســفية والتحليــالت النفســية لفرويــد وغيــره مــن الفالســفة الذيــن تركــوا أثرهــم فــي الحضــارة 
الفكريــة األوروبيــة، فالثقافــة العربيــة ثقافــٌة تراثيــٌة فــي مجملهــا، وال بــدَّ لهــا مــن االتصــال بالحداثــة لتكــون 
واقعيــًة وذات فاعليــة، لــذا نحتــاج، فــي رأي طرابيشــي، إلــى الوســاطة اللغويــة التــي تتــمُّ عبــر الترجمــة مــن 
لغــات الثقافــة العالميــة والتــي تحــوي مخزوًنــا معرفًيــا هائــاًل تحتــاج إليــه الثقافــة العربيــة لتكمــل نهضتهــا، 
حيــث يجيــب عــن هــذه اإلشــكالية مــن منطــق التحليــل النفســي الفرويــدي الــذي يضــع الثقافــة العربيــة أمــام 
ــا أن تبقــى الثقافــة العربيــة بحالــة مــن القطيعــة مــع ذلــك الفتــح العلمــي الكبيــر  خياريــن ال ثالــث لهمــا، »إمَّ
ــا أن تنهــل بدورهــا مــن معيــن هــذا الفتــح ولــو عــن طريــق لغــة وســيطة، مــع كلِّ  الــذي مثَّلتــه الفرويديــة، وإمَّ
مــا يترتَّــب علــى الترجمــة مــن مخاطــر االبتعــاد عــن النــص األصلــي، إن لــم يكــن عــن روحــه«(1)، إنَّ اختيــار 
ــه  التقوقــع فــي المــوروث التاريخــي ال يمكــن أن يكــون منهجيــة فــي الوصــول إلــى العقالنيــة المعاصــرة، ألنَّ
ة مســبقة، وهــذه حــال عــدد كبيــر مــن المثقفيــن  مــن شــأن هــذا التقوقــع أن يأســر الــذات ويؤطرهــا بأطــر معــدَّ
العــرب بعــد هزيمــة حزيــران، الهزيمــة التــي جعلتهــم يصابــون بحالــٍة مــن النكــوص الحضــاري الــذي كان 

ــا فــي إعاقــة تطــور العقالنيــة، ألنَّهــا كانــت عــودًة إلــى تاريخيــٍة مغايــرٍة للســيرورة الطبيعيــة. ســبًبا مهمَّ
فالقطيعــة األبســتمولوجية منهجيــٌة تضــع الــذات وجًهــا لوجــه مــع العالــم، ليكــون لهــا موقــف مــن هــذا 
ــم  ــا ل ــاًل م ــون عق ــل ال يك ــن أنَّ العق ــالمي، ليعل ــراث اإلس ــد الت ــى نق ــي إل ــأ طرابيش ــد لج ــذا فق ــم، له العال
ــه مســتودع  يقــم بمهمــة النقــد، ألنَّ التقديــس المبالــغ فيــه للتــراث، ورفــض تعريضــه للنقــد، علــى افتــراض أنَّ
الحقيقــة، جعلــه تراًثــا مســتقاًل عــن الزمــان والمــكان الــذي نعيشــه، ومنفصــاًل عنَّــا، فانتقــد كتابــات الجابــري 
حــول العقــل العربــي، وبيَّــن أنَّ المشــكلة التــي وقــع فيهــا الجابــري هــي بنــاء نتائجــه مــن مقدمــات خاطئــة، 
ومــن األســئلة التــي حــاول اإلجابــة عنهــا، مــا قــاد إلــى الوصــول إلــى نتيجــٍة كارثيــة مفادهــا أنَّ العقــل العربــي 
ــة كان  ــة األيديولوجي ــل للوظيف ــوء التأوي ــي أنَّ س ــح طرابيش ــك؟ يوضِّ ــمَّ ذل ــف ت ــن كي ــة، لك ــم اإلنتاجي عدي
ــي(  ــي وأوروب ــي- يونان ــي )عرب ــب الثنائ ــري التقطي ــح الجاب ــث من ــا، حي ــي اقترحه ــة الت ــة الطبيعي ــي النزع ف
الصفــة الســلبية للعقــل العربــي )اللــه + اإلنســان(، والصفــة الموجبــة للعقــل اليونانــي واألوروبــي )اإلنســان 
+ الطبيعــة(، كمــا تالعــب بجــدول الحضــور والغيــاب فــي القيــم األبســتمولوجية لهذيــن العقليــن، كلُّ ذلــك 
جعــل بنيــة الفكــر األوروبــي تبــدو أكثــر طبيعيــة، وبالتالي أكثــر عقالنيــة مقارنــًة بالفكــر العربي واإلســالمي(2)، 
فــي حيــن أنَّ ذلــك مناقــٌض تماًمــا للحقيقــة، حيــث بنــى الجابــري ذلــك علــى مقولــة الطبيعــة، فــي الوقــت 

ســغموند فرويــد، محاضــرات تمهيديــة فــي التحليــل النفســي، جــورج طرابيشــي )مترجــم(، ط1 )دبــي: دار   (1)

مــدارك للنشــر، 2014(، ص8-7.
جــورج طرابيشــي، نقد نقد العقل العربــي: نظرية العقل، ط1 )بيــروت: دار الســاقي، 1996(، ص374 بتصرف.  (2)
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مقاالت رأي 
ة - في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

َ
ة العربّي

َ
قافّي

َّ
ة الث

َ
حضور الهوّي

الــذي يــرى طرابيشــي أنَّ مقولــة الطبيعــة أصبحــت شــائخة ولــم تعــد تقبــل الحداثــة بوجودهــا ضمــن القيــم 
ــه علــى الرغــم مــن محاولــة الجابــري تجــاوز األيديولوجيــا واالنتقــال  األبســتمولوجية، فبــرأي طرابيشــي أنَّ

إلــى األبســتمولوجيا، إالَّ أنَّ ممارســته لألبســتمولوجيا كانــت مرهونــة باعتبــارات وســلوكيات أيديولوجيــة.
حــاول طرابيشــي التركيــز علــى المعطــى العقلــي عبــر علميــات الترجمــة الفلســفية المعاصــرة، لتكــون أداة 
ــة،  ــٍة عقلي ــدة، وفــق منهجي ــة جدي ــة، فُتراجــع تراثهــا مــن منظــوٍر ورؤي اســتنارة تســتضيء بهــا الثقافــة العربي
ــة التحليــل النفســي  رًة وغيــر مســتلبة مــن التــراث، علــى أن تعتمــد هــذه المنهجي تكــون فيهــا الــذات متحــرِّ
ناتهــا، فالــذات المســتلبة  نــا فــي حاجــة للبحــث األركيولوجــي فــي بنيــة الــذات العربيــة وتكوُّ الفرويــدي؛ ألنَّ
فــي حاجــة إلــى فرويــد؛ لحاجتهــا إلــى الدفعــة النفســية وتجــاوز َوْهــم الضعــف، بغيــة االنتقــال إلــى اإلنتاجيــة 
ــع  ــن الواق ــزء م ــو »ج ــا ه ــا؛ إنَّم ــا ومحركه ــذات أو روحه ــارس لل ــرد ح ــس مج ــراث لي ــة؛ ألنَّ الت الفكري
ــة،  ــا اليومي ــي حياته ــر ف ــلوك الجماهي ــا لس ــه، موجًه ــه وُمُثل ــكاره وتصورات ــا زال بأف ــية، وم ــه النفس ومكونات
ومــا زال بنصوصــه فاعــاًل فــي ســلوك النــاس.. ُيحــدث التغييــر مــن خــالل التواصــل، فيتــراءى الحاضــر فــي 
ــم فــي الــذات بالالوعــي الجمعــي،  الماضــي، ويعيــش الماضــي فــي الحاضــر«(3)، فهــو مخــزوٌن نفســي يتحكَّ
ــه، يكــون اســتجابًة لظــروف  ــراث ومغالطات ــرار الت ــد عــن اجت ــاٍج فكــري بعي ــق إنت ــى خل ــذات إل ــه ال ــا ينبِّ م

ــًرا عــن خصوصيــة الــذات والهويــة الثقافيــة العربيــة. الواقــع، ومعبِّ
ــن  ــره م ــري وغي ــد الجاب ــاه ينتق ــذا وجدن ــي، ل ــورج طرابيش ــد ج ــة عن ــوة العقالني ــاس الدع ــد أس كان النق
المفكريــن العــرب، متَّهًمــا إياهــم بالجهــل المعرفــي، أو حتَّــى بتحريــف الحقائــق؛ ألنَّهــا دعــوات تنطلــق مــن 
ــًة  ــة تنويري ــون العقالني ــدَّ أن تك ــال ب ــد، ف ــر قص ــٍد أو بغي ــا بقص يه ــة وتغذِّ ــة األوروبي ــة الثقافي ــرة المركزوي فك
منســجمة مــع الســياق المعرفــي والحضــاري والهوياتــي العربــي، رافًضــا العقليــة األداتيــة والتفكيــر األحــادي 
ــاف  ــأنه إضع ــن ش ــذي م ــب ال ــو التغري ــير نح ــييئه، والس ــل وتش ــة العق ــد إنتاجي ــأنهما تقيي ــن ش ــن م اللذي
الهويــة الثقافيــة ثــم اســتالبها، وداعًيــا للعقالنيــة النقديــة التــي تقــود إلــى التحديــث الــذي يعمــل علــى تنميــة 
ــاس  ــى أس ــوم عل ــتمر يق ــاري مس ــٌل حض ــث فع ــذات، فالتحدي ــة لل ــة الثقافي ــاة الخصوصي ــخصية ومراع الش

ــة.  ــة ويحافــظ علــى الهوي ــة الثقافي ــر الخصوصي أبســتمولوجي يوفِّ

ة
َ

ة العربّي
َ

ة الهوّي
َ

رجمة على خصوصّي
َّ

2- تجاوز وصاية الت

ــل  ــذات مقاب ــًة لل ــن(، وتنمي ــل الـ)نح ــي مقاب ــا( ف ــًة لـ)األن ــل خصوب ــت تمث ــي كان ــد طرابيش ــة عن الترجم
ــيط،  ــي الوس ــي واألوروب ــفي اليونان ــراث الفلس ــى الت ــي إل ــاد طرابيش ــفية، ع ــات الفلس ــي الترجم ــر، فف اآلخ
إضافــًة إلــى التــراث العربــي، ليكتــب مصائــر الفلســفة بيــن المســيحية واإلســالم، ويفنــد النرجســية الجغرافيــة 
للنظريــة المركزويــة التــي غيَّبــت وأنكــرت فعــل التفلســف علــى اآلخــر، حيــث دعــا العقــل الدينــي العربــي 
ــر العقــل الدينــي عــن القيــام بمهمتــه هــذه، »فــال  إلــى التَّحــرر مــن تراثيتــه والقيــام بعمليــة تجديديــة، وإن تأخُّ
منــاص مــن أن يقــوم العقــل الفلســفي مقامــه، فيمــارس فعاليتــه، أول مــا يمارســها كعقــل الهوتــي«(4)، لــذا 

جــورج طرابيشــي، المثقفــون العــرب والتــراث – التحليــل النفســي لعصــاب جماعــي، ط1 )لنــدن: منشــورات   (3)

ــس، 1991(، ص216. ــاض الري دار ري
جــورج طرابيشــي، مصائــر الفلســفة بين المســيحية واإلســالم، ط1 )بيــروت: منشــورات دار الســاقي، 1998(،   (4)

ص126.
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فقــد ســلَّط الضــوء علــى التــراث وتجديــده فــكان كتابــه )مــن إســالم القــرآن إلــى إســالم الحديــث( محاولــة 
لتجــاوز حالــة الجمــود والنكــوص واالســتفادة مــن ترجمــة الفلســفات المعاصــرة ومــا تطرحــه من إشــكالياٍت 

فكريــة معاصــرة، واالســتفادة مــن علــم النفــس التحليلــي الــذي أفــرد لــه الكثيــر مــن الترجمــات.
ــال  ــي إدخ ــه ف ــاعًدا ل ــه، مس ــه وقراءات ــن ترجمات ــي م ــبه طرابيش ــذي اكتس ــفي ال ــزون الفلس ــد كان المخ لق
ــدم  ــة للتق ــة مواكب ــة معرفي ــة لغ ــة العربي ــل اللغ ــي جع ــة، وبالتال ــة العربي ــى الثقاف ــفية إل ــات الفلس المصطلح
الفلســفي المعاصــر، فقــد بيِّــن قــدرة اللغــة العربيــة علــى هضــم الفلســفات المعاصــرة واســتيعابها، مــا جعــل 
ــة، لهــا روحهــا الخاصــة، وليســت ترجمــًة جامــدًة ميكانيكيــة، فقــد أضفــى  ترجماتــه تظهــر بلغــة تأليفيــة حيَّ
علــى ترجماتــه لماركــس وهيغــل وماركيــوز وفرويــد وســارتر وغيرهــم مــن فالســفة العصــر الحديــث نكهــة 
ــن أنَّ  الهويــة الثقافيــة العربيــة، مــع األخــذ فــي الحســبان الــذات العربيــة وخصوصيتهــا المميــزة لهــا، فقــد بيَّ
ــه لبــس لبوًســا ال يراعــي خصوصيــة الثقافــة العربيــة، لــذا فــإنَّ  الرهــان علــى األيديولوجيــات رهــاٌن خاســر؛ ألنَّ
ــى  ــا إل ــه كلَّ اهتمامن ــذه لنوجِّ ــل ه ــتراتيجية البدائ ــن اس ــي ع ــا للتَّخل ــي أن يدفعن ــا ينبغ ــو م ــذات ه ــل بال الفش
آليــات النهضــة بالــذات، وهــي منهجيــة عقليــة وماديــة، فالتغييــر المطلــوب إنجــازه علــى العقــل ال بدَّ أن ُيســبق 
برؤيــة منطقيــة، فالنهــوض بالــذات يتطلَّــب التكامــل االقتصــادي واالجتماعــي واإلداري، فــإنَّ بــثَّ الوعــي فــي 
ــب اإلرادة، فــال نهضــة بــال إرادة، وهنــا علــى المثقــف أن يكــون عامــل إرادٍة للنهــوض،  الثقافــة العربيــة يتطلَّ
فهــو محــور الصــراع فــي الثقافــة العربيــة(5)، وال ســيَّما فــي ظــلِّ فشــل األيديولوجيــات التــي نــادت بهــا أنظمــة 

الحكــم العربــي، والتــي تبيــن أنَّهــا لــم تكــن ســوى أيديولوجيــات ســلطة تبنَّتهــا لتحقيــق غايــات سياســية.
إنَّ الترجمــة تنشــر فــي الثقافــة العربيــة آليــة التفكيــر فــي مســائل جديــدة، وتعالــج إشــكالياٍت عالميــة يمكــن 
االســتفادة منهــا ويصــحُّ إســقاطها علــى الواقــع العربــي، وهــذا مــا يســاهم فــي إخــراج الثقافــة العربيــة مــن 
ــه الحــراك الثقافــي،  االرتهــان للفكــر األخــروي وروحانياتــه، لــذا فــإنَّ طرابيشــي يدعــو إلــى مــا أطلــق علي
والــذي يمثِّــل المخــرج للهويــة الثقافيــة العربيــة، فهــي الحــدُّ الفاصــل بيــن ثقافــة العولمــة وثقافتنــا الخاصــة، 
بيــن »مــأزق االنغــالق علــى الــذات والتشــرنق فــي خصوصيــٍة أو أصوليــٍة ثقافــة خانقــة، ومــأزق االنخــالع 
مــن الــذات واالنجــراف فــي ســيرورة عولمــٍة ثقافيــٍة ماحقــة، فالحــراك الثقافــي، إذ يجمــع بيــن لجــام األصالــة 
ومهمــاز الحداثــة والعولمــة، يبــدو أقــدر مــن أيِّ آليــٍة أخــرى علــى التحكــم بســرعة التنميــة الثقافيــة العربيــة، 
ــًبا  ــاًرا مناس ــة خي ــون المثاقف ــد تك ــارها«(6)، وق ــي مس ــى كال جانب ــات عل ــي المطب ــا وتحاش ــط اتجاهه وضب
يحافــظ علــى الهويــة العربيــة ويرفدهــا بفكــٍر عالمــي يطورهــا ويجعــل منهــا أكثــر تناســًبا وانســجاًما مــع الواقع 
ــة، فقــد رفــض طرابيشــي  ــة العربي ــة الثقافي ــر فــي الهوي ــد يؤثِّ ــه، مــع االبتعــاد عــن كلِّ مــا ق ــه وظروف بتغيرات
دعــوات بعــض المفكريــن للتماهــي الالمشــروط مــع الثقافــة الغربيــة، وقــد ردَّ فــي كتابــه )مــن النهضــة إلــى 
الــردة( علــى بعــض تلــك الدعــوات التــي مــن شــأنها إفــراغ الثقافــة العربيــة مــن محتواهــا وقيمتهــا الثقافيــة 
والحضاريــة، وتجريدهــا مــن هويتهــا، مــا يجعلهــا اتباعيــة جوفــاء بــال معنــى، لــذا فقــد اتخــذ طرابيشــي مــن 
الترجمــة وســيلًة للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة عبــر تعزيــز قوتهــا بالمنهجيــات العلميــة المعاصــرة، 

وبجعــل الترجمــة بوابــًة لمعرفــة العالــم ومعاينــة إشــكالياته ال االنصهــار فــي بوتقتــه.

(5)  جــورج طرابيشــي، مــن النهضــة إلــى الــردة – تمزقــات الثقافــة العربيــة فــي عصــر العولمــة، ط1 )بيــروت: دار 

ــرف. ــاقي، 2000(، ص7 بتص الس
(6)  المرجع نفسه، ص191.
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مقاالت رأي 
ة - في ترجمات جورج طرابيشي للفلسفة المعاصرة

َ
ة العربّي

َ
قافّي

َّ
ة الث

َ
حضور الهوّي

ــة  ــه الــذات العربي ــة، ألنَّهــا األقــدر علــى كشــف كن لقــد عــدَّ طرابيشــي الترجمــة الفلســفية وســيلًة تنويري
وتزويدهــا بآليــات البحــث األركيولوجيــة، ألنَّ البنيــة الذهنيــة العربيــة فــي حاجــة إلــى المنهجيــات الفلســفية 
والنفســية للوقــوف علــى حالــة الالوعــي المــأزوم، ومعالجــة مــا علــق بهــا مــن رســوبات الماضــي التــي مــا 
ــم فيــه وتســيِّره وفًقــا لتصوراتهــا، فــال بــدَّ مــن إصــالح عقــدة الالوعــي وتجاوزهــا بشــكٍل يضمــن  تــزال تتحكَّ
ــة فــي قــراءة الثقافــة لوجــود  ــة التحليــل النفســي ضــرورة نقدي ــة للعقــل فــي الواقــع، فتقني ــة اإليجابي الفاعلي
حالــٍة الشــعوريٍة )عصابيــة( -بحســب تعبيــر طرابيشــي- راســبة فــي البنيــة العقليــة، وبذلــك تكــون الفلســفة 
منهجيــة تنويــٍر، وآليــًة لتجــاوز الوصايــة علــى الثقافــة العربيــة عبــر ترجمتهــا وإعــادة إنتــاج للنــص األصلــي، 
ــة  ــى الهوي ــاظ عل ــة والحف ــذات العربي ــور ال ــإنَّ حض ــذا ف ــة، له ــدرًة نقدي ــب ق ــي، تتطلَّ ــٌل عقل ــة فع فالترجم
الثقافيــة فــي حاجــٍة إلــى التــزام آليــٍة تفكيكيــة وأركيولوجيــة للنــص المترجــم إلــى اللغــة العربيــة، واالســتناد 
إلــى منهجيــة التحليــل النفســي لحاجــة الشــخصية العربيــة إليهــا – كمــا أســلفنا – مــا ســيمكننا مــن تجنــب 
الوقــوع فــي المطــب األيديولوجــي الــذي يشــكل حاجــًزا معرفًيــا وسياســًيا أمــام الوصــول إلــى مرحلــة النقــد 

الذاتــي. 
نهــا مــن االنتقــال مــن حالــة الدفــاع عــن  ختاًمــا، لقــد عانــت الثقافــة العربيــة مــن أزمــة حداثــة لعــدم تمكُّ
ــده أبســتمولوجًيا؛  ــص ونق ــل الن ــى تحلي ــوم عل ــي تق ــة الت ق ــة المعمَّ ــة النقدي ــاع المنهجي ــة اتب ــى حال ذاتهــا إل
ــل بنيتــه وتُحــول  ألنَّ ذلــك مــن شــأنه جعــل الخطــاب العربــي المعاصــر يتجــاوز عقــدة النكــوص التــي تكبِّ
ــص  ــة والن ــي اللغ ــرى ف ــاًدا أخ ــف أبع ــا تكش ــة كونه ــة نقدي ــة بمهم ــوم الترجم ــد تق ــه، وق ــور هويت دون حض
األصلــي، فتكــون جــزًءا مــن وعــي ســيرورة التاريــخ، واألقــدر علــى تجــاوز المنظومــات األيديولوجيــة التــي 

ــد الهويــة الثقافيــة. تقيِّ
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