
 

 ثقافة الشرخ ورد

 االعتبار للتراث

  طارق أبو العينني

طارق أبو العينني، عبد اهلل العروي، احلداثة، الرتاث، ما بعد احلداثة، العقل، الكلمات المفتاحية:   
 احلرية.

يات يف خطابنا الثقايف العريب املعاصر تعد جدلية العالقة بني احلداثة والرتاث واحدة من أبرز اجلدل 
من التشدد  ايف ظل تشبث معظم منظري تيار احلداثة يف عاملنا العريب برؤية فكرية حتمل بعض   اخصوص  

يقف يف مواجهة حتديث العقل واجملتمع  اتارخيي   اإزاء الرتاث العريب واإلسالمي فتتعاطى معه باعتباره مأزق  
واضعة فأن قراءة متأنية للثوابت اليت حتكم املشاريع الفكرية ملنظري تيار العريب، ومن وجهة نظري املت

للشك حجم اهلوة اليت باتت تفصل بني مفهومي احلداثة  احلداثة العرب ستكشف مبا ال يدع جماال  
والرتاث يف خميلة املثقف احلداثي العريب. كما أن طرح تلك الثوابت للمناقشة سيفتح الطريق إلعادة النظر 

يف ظل  ا ككل موضوعي يف موقع تراثنا العريب واإلسالمي على خريطة الفكر العريب املعاصر وخصوص  يف
 من تلك الرؤية احلداثية. االدعوة املتجددة لقطيعة معرفية مع هذا الرتاث انطالق  

برز الدراسات اليت تناولت املشروع الفكري للمفكر املغريب عبداهلل أوأُكري هنا إىل واحدة من 
لعروي، أحد أبرز منظري تيار احلداثة، واليت قام هبا الباحث املغريب حممد الشيخ ومحلت عنوان )مسألة ا

 احلداثة يف الفكر املغريب املعاصر(.

يقول الباحث إن املشروع الفكري لعبداهلل العروي يرتكز على ثالث نقاط أساسية، األوىل 
داثة تكمن يف العلم باعتبار أن ةمة القضية العلمية تتعلق مبفهوم احلداثة حيث يرى العروي أن روح احل

توازنه بال توقف مث يضطر  انسبية وغري مطلقة وال يقينية، كما تكمن يف اقتصاد السوق الذي يفقد دوم  
سهل االنعطاب، إذ يسرع إليه  اإىل جتديد ذاته، كما تكمن يف الدميوقراطية السياسية باعتبارها نظام   ادوم  

للجرب، ومن مث فإن الثابت واملتكرر هو القطع مع الشأن املطلق واألمر الدائم  ادوم   الكسر وحيتاج
واالعتبار النهائي، فاحلداثة هي االنتقال من ضرب من تصور األكياء قائم على االطالقية إىل ضرب 

هي إعمال آخر قائم على التارخيانية. أما النقطة الثانية يف مشروع العروي، فتتعلق مبقومات احلداثة و 
بثقافتنا العربية اليت ترى أن  االعقل والعقالنية والفرد واحلرية. ويشري إىل أن العقل يف عاملنا العريب ظل حمدد  



فوق كل عقل عقل أعلى مطلق أو يقني باملعىن املطلق، فال جمال إلعمال الفحص والشك مما يفقد 
بالتعريف، فال يعرف احلرية  االمية كان مستعبد  العقل أهم مقومات احلداثة، كما إن الفرد يف الدولة اإلس

إال إذا خرج منها أو عليها، كما أن اجملتمع اإلسالمي كان ال يفهم من احلرية ما تفهمه أوروبا الليربالية. 
أما النقطة الثالثة واألخرية، فتتعلق حبتمية القطيعة مع املاضي، ويشري الباحث إىل أن مشروع العروي متيز 

وقامت دعواه ال على ضرورة إجراء هذه القطيعة وحسب وإمنا  اصرحي   احة ملسألة القطيعة طرح  جبرأته وطر 
 على ضرورة احلسم يف هذه القطيعة ورفض كل ما هو تقليدي يف كل النواحي.

اهلل العروي تتمثل يف نقطتني أساسيتني،  وهكذا فإن احلداثة يف إطار املشروع الفكري لعبد
امليتافيزيقية اليت هتيمن على العقل العريب وتقف عقبة بينة وبني احلداثة القائمة على األوىل نبذ كل القيم 

التصورات النسبية والتارخيانية، والثانية حتمية القطيعة مع الرتاث العريب واإلسالمي الذي حيول دون تبين 
 قيم املشروع الليربايل.

يف وجه  اها هل كّكل الرتاث مأزق  ولعل تلك الرؤية تفتح الطريق أمام عدد من األسئلة، من
املثقف احلداثي الغريب كما هي احلال لدى نظريه العريب وما هي املخاطر الثقافية النامجة عن املطالبة 
حبتمية القطيعة مع الرتاث وهل متكن مشروع احلداثة الغريب أو العريب من اختاذ موقف واضح من القيم 

 امليتافيزيقية املطلقة؟

إال يف خميلة املثقف احلداثي العريب فقط، فقد قدم املثقف احلداثي  ايشكل مأزق   ن الرتاث ملإ
للتعاطي مع الرتاث، وحبسب ما طرح الشاعر الربيطاين ت. س. اليوت أحد  امغاير   االغريب بالفعل منوذج  

، فإن ثقافة أوروبا  مالحظات نحو تعريف الثقافةرواد احلداثة الشعرية يف كتابه املهم الذي حيمل عنوان 
كان ال ميكن أن تبقى حية إذا اختفى اإلميان املسيحي، كما إن املثقف الغريب مدين للرتاث املسيحي 

أن إذا  ابتتبع تطور الفنون وتلقي مفاهيم القانون الروماين ومفاهيم األخالق العامة واخلاصة، مؤكد  
ن تلبس ثقافة جديدة جاهزة، بل عليها أن أ اختفت املسيحية ستذهب كل ثقافة أوروبا اليت لن تستطيع

 تبدأ البداية املؤملة من جديد.

ولعل ما طرحة ت. س. اليوت يلفت انتباهنا إىل نقطة يف غاية األمهية، وهي أن املشروع 
الثقايف ألمة من األمم عادة ما يأخذ ككل متوالية تارخيية ومن مث فال ميكن أن تشكل القطيعة مع أي 

للمشروع ككل، كما أن حماولة إلباس أمة ثقافة جديدة جاهزة هي حماولة  اله إال هتديد  مرحلة من مراح
غري ممكنة من الناحية املوضوعية وهذا هو مكمن اخلطورة يف دعوة احلداثيني العرب لقطيعة معرفية مع 

حل عبدالعزيز الرتاث، فهذا املوقف املتشدد إزاء الرتاث كرس بالفعل ملا يطلق عليه الناقد املصري الرا



عن خطأ احلداثيني العرب حينما حولوا  "املرايا املقعرة"النامجة كما يقول يف كتابه  "ثقافة الشرخ"محودة 
من االنتقاء من مثرات احلضارة الغربية ارمتى  صفقة التحديث إىل صفقة ثقافية وحضارية كاملة، فبدال  

ني إدارة ظهره بالكامل ملنجزات العقل العريب بني التحديث وب ااملثقف العريب يف أحضان اآلخر رابط  
حتت كعار القطيعة املعرفية مع املاضي وهو ما وّلد لدى املثقف العريب الشعور باالنبهار بالعقل الغريب 
واحتقار العقل العريب، وأدى من وجهة نظري إىل اجتاه اخلطاب احلداثي إىل التهوين من كأن العقل 

بع بأفكار ميتافيزيقية مطلقة تفرضها علية الثقافة العربية ما يفقده أهم العريب واهتامه بأنه عقل مش
مقومات احلداثة ولعل املفارقة املؤملة يف هذا السياق هي غض احلداثيني العرب الطرف عن األفكار 

ته، امليتافيزيقية اليت ميتلئ هبا اخلطاب الرأةمايل والذي متثل احلداثة بكل مفاهيمها واحدة من ابرز جتليا
وهو املأزق الذي وقعت فيه العقالنية األوروبية عندما هامجت األفكار امليتافيزيقية املرتبطة بالعقيدة الدينية 
يف الوقت الذي ضربت الصفح عن القيم امليتافيزيقية املتعلقة بالفكر الرأةمايل، مثل ميتافيزيقا اليد اخلفية 

د السوق، ما جيعل مصلحة البورجوازي الفرد اليت تنظم عالقة العرض والطلب يف ظل نظام اقتصا
مع مصلحة اجملتمع، وهو ما يؤكده املفكر املصري املعروف جالل أمني يف كتابه  اتام   امنسجمة انسجام  

إىل ذلك أن العقالنية األوروبية تساهلت مع الكثري من األفكار اليت مت التعامل  امضيف   التنوير الزائف
من األسرة واعتبار تعظيم  رأةمايل ومنها اختاذ الفرد كوحدة للتحليل بدال  معها كبديهيات يف الفكر ال

رفاهية الفرد اهلدف األساسي وأن املنافسة والصراع مها سّنة احلياة سواء يف الطبيعة أو يف اجملتمع 
 اإلنساين.

 ولعل ما يلفت االنتباه يف هذا السياق ان اخلطاب احلداثي العريب مل يكتف هبذا، بل أنتج
بدوره قيمه امليتافيزيقية اخلاصة وهو ما يؤكده تعاطي احلداثيني العرب مع مسألة القطيعة املعرفية مع 

حماولتهم فرض مشروع احلداثة مع إغفال السياقات  االرتاث باعتبارها مسألة حتمية كما تؤكده أيض  
يصعب استدعاؤها اآلن يف عاملنا االجتماعية والسياسية اليت ولدت هذا املشروع يف القارة األوروبية واليت 

عن التصور النسيب  ايف اخلطاب احلداثي العريب الذي حيدثنا دائم   ابنيوي   االعريب، وهو ما جيسد تناقض  
يف أحضان امليتافيزيقا، ما يؤكد أن جدلية العالقة بني  التارخياين لألمور يف الوقت الذي يرمتي ارمتاء كامال  

حمصلة لتعاطي املثقف احلداثي العريب بانتقائية كديدة مع مشروع احلداثة  احلداثة والرتاث ما هي إال
 الغريب يف الوقت الذي يتعاطى براديكالية مع الرتاث العريب واإلسالمي. 

 


