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مـأزق ثنائيـــــات
األصالة والمعاصرة .. التراث والحداثة 

في الحفاظ على الهوية الثقافية 

مقدمــــــة ..
تعد مسألة إنتاج المصطلحات وتصديرها من أبرز العالمات الدالة على قوة الحضارات أو انحطاطها ؛ فالتاريخ يشهد : 

o  الحضــارات القويــة تكــون أقــدر مــن غيرهــا علــى إنتــاج المصطلحــات وعلــى تصديرهــا ، بينمــا تكــون
الحضــارات الضعيفــة أكثــر ميــال إلــى االســتهالك وأكثــر بعــدًا عــن اإلبــداع فــي هــذا المجــال . 

o  األمــم والحضــارات تبقــى فــي حالــة انحطــاط مــا دامــت خاضعــة لســلطة المصطلحــات الوافــدة وفاقــدة للقــدرة
علــى إنتــاج مصطلحاتهــا والســعي إلــى تصديرهــا . 

إنــه ال يمكــن المجادلــة أن المصطلحــات هــي منظومــة قيــم تحــدد هويــة المجتمعــات ، لهــذا لــم تكتــف الحضــارة الغربيــة الحديثــة 
بالهيمنــة االقتصاديــة والسياســية والعســكرية علــى مجتمعاتنــا ، بــل عملــت علــى تصديــر قيمهــا ومصطلحاتهــا وفرضهــا بأســاليب 
تبــدو فــي كثيــر مــن األحيــان أبعــد مــا تكــون عــن التفاعــل والتأثيــر المتبــادل بيــن الثقافــات ، بــل إنهــا تســعى فــي أحيــان كثيــرة إلــى 
إجبــار هــذه المجتمعــات علــى نســيان أو تغييــب أو تزييــف إدراكهــا لمعانــي وقيــم مصطلحــات هــي مــن صميــم هويتهــا الثقافيــة ؛ 
وأشــير هنــا إلــى مــا تتعــرض لــه مجتمعاتنــا العربيــة مــن ضغــوط ظاهــرة وخفيــة مــن أجــل تخلينــا عــن هويتنــا ، ولعــل مــن أكثــر 
هــذه المواقــف إشــكاليات فهــم وتحديــد ماهيــة مصطلحــات هــي متواتــرة فــي حياتنــا الثقافيــة حــول ثنائيــات ظاهرهــا حضــاري بــراق 

وتحمــل فــي باطنهــا تبعيــة ثقافيــة وتغريــب وباألحــرى تغييــب للعقــل العربــي ، ومنهــا  ..

األصالة والمعاصرة .. التراث والحداثة 

ولعلنــا فــي أمــس الحاجــة إلــى الخــروج مــن هــذا المــأزق الحضــاري المفــروض علينــا فــي الســابق ، وأمســى فــي الحاضــر متجــذر 
فينــا بإرادتنــا ، أو باألحــرى بــدون وعــي منــا .. وعلينــا أن نقــف لنعيــد فهمنــا لتلــك المصطلحــات مــن منطلــق ثقافتنــا وحضارتنــا 

وزماننــا بهــدف الحفــاظ علــى هويتنــا الثقافيــة وانتمائنــا الحضــاري ..

• األصــالة .. 	

لــن نجــد فــي تراثنــا مصطلــح األصالــة متــداواًل فــي أدبيــات الســياق الثقافــي واالجتماعــي حتــى النصــف األول مــن القــرن العشــرين 
مــع مفكــري النهضــة ومــدارس تجديــد الفكــر العربــي . ارتبــط ظهــور مصطلــح األصالــة بمســتجدات ثقافيــة واجتماعيــة وتدليــاًل 
علــى موقــف محــدد تجاههــا أو تقويــم لهــا ؛ غيــر أن مــن الصعوبــة بمــكان أن نحــدد نقطــة تاريخيــة بعينهــا ، ومــن ثــم نتصــور 
المخــاض الــذي تبلــور منــه وعنــه الوعــي المســتجد فــي االتجاهــات الفنيــة والفكريــة والسياســية اإليديولوجيــة ، هنــا بــرز مصطلــح 
األصالــة كمفهــوم فــي الثقافــة العربيــة الحديثــة بوصفــه إشــكالية خصوصيــة بالوجــود العربــي ، ومــن ثــم بوصفــه قيمــة فــي حــد 
ذاتــه ، وهنــاك كثيــر مــن اللبــس فــي التوافــق حــول المفاهيــم ، فالبعــض يعتقــد أن األصالــة لفــظ معاكــس للمعاصــرة ، ومــن هنــا يقــع 
الكثيــرون فــي خطــأ حيــن يقــرون أن األصالــة تعنــي القوالــب الجامــدة ألبنيــة المجتمــع ســواء فكريــًا أو ماديــًا ودون أن تمتــد إليهــا 
يــد التطويــر تبديــًا أو تعديــًا ، ألنهــا فــي األصــل فــي فهمهــم تتســم بالثبــات والجمــود نشــأت مــن بطــن التاريــخ وتوارثتهــا األجيــال، 

ومــن ثــم فهــي تعــد نقــًا جامــدًا ؛ ونتيجــة لهــذا اللبــس أو الخطــأ تعــددت المفاهيــم الســليمة والواضحــة لألصالــة والمعاصــرة . 

ــك المعانــي ويتفــرع منهــا وهــو مــا  ــا اكتشــاف مــا يجمــع تل ــة وعلين ــح األصال ــة عــدة معانــي لمصطل تذكــر معاجــم اللغــة العربي
يضفــي عليهــا صفــة قيميــة بالمعنــى االجتماعــي والثقافــي ؛ فمــن معاني األصالة الصــدق والجــدة أو االبتــداع وهــو امتيــاز الشــيء 
أو الشــخص علــى غيــره بصفــات جديــدة صــادرة عنــه ، فاألصالــة فــي اإلنســان إبداعــه ، وجــاء فــي المعجــم الوســيط ألصالة فــي 
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الــرأي جودتــه وفــي األســلوب ابتــكاره وفــي النســب عراقتــه . وأصــل الشــيء أساســه الــذي يقــوم عليــه ويقصــد باألصالــة التجديــد 
أو االنفــراد باألفــكار، وعليــه تشــير األصالة إلى القــدرة علــى إنتــاج أفــكار أصيلــة  أي قليلــة التكــرار بالمفهــوم اإلحصائــي ، أي 
كلمــا قلــت درجــة شــيوع الفكــرة زادت أصالتهــا ، ولذلــك يوصــف المبــدع بأنــه الــذي يســتطيع أن يبتعــد عــن المألــوف أو الشــائع 

مــن األفــكار .

مــن هــذا نســتخلص أن الوصــف باألصالــة صالــح لــكل زمــان ومــكان ، إذا تحققــت فيهــا هــذه المواصفــات ، وليــس وصفــًا خاصــًا 
بزمــن نشــأتها وعصــر تأسيســها كمــا قــد يتوهــم كثيــرون ، ويقتــرب مــن لفــظ األصالــة بــل ويتطابــق معهــا لفــظ التــراث فهــو لغــة 
مــا يخلفــه الرجــل لورثتــه ؛ لكــن ال تعنــي األصالــة العــودة إلــى القديــم والفخــر واالعتــزاز بالمــوروث وكأن الماضــي يحتــوي علــى 
قيمــة فــي ذاتــه ، وكأن العــودة إليــه تكــون غايــة فــي ذاتهــا وليــس وســيلة لتعميــق الجــذور واكتشــاف معوقــات الحاضــر أو الدوافــع 
علــى التقــدم فــي المســتقبل ، وال تعنــي األصالــة أيضــًا التقوقــع علــى الــذات ورفــض الغيــر والنفــور مــن الغريــب باعتبــاره دخيــاًل 
تفقــد الــذات هويتهــا فيــه ، فاألصالــة بهــذا المعنــى عزلــة وفــراغ وتجمــد وتقلــص ثــم ضمــور واضمحــالل وفنــاء . فالــذات ال تقــوى 

إال بالغيــر فــي صراعهــا معــه أو تمثلهــا لــه ، الــذات قــدرة علــى الخصوبــة والنمــاء ، وطاقــة علــى الحركــة والحيــاة .

هــــكذا .. تعنــي األصالــة البحــث عــن الجــذور والتأســيس فــي األعمــاق ، كان البحــث عــن األصــل والجــذور أحــد مطالــب الحكمــاء 
القدمــاء والمحدثيــن ســواء فــي تراثنــا القديــم أو التــراث الغربــي فــي حــركات العــودة إلــى األصــول. فــكل تغييــر بــال أســاس يكــون 
حدثــًا أهــوج فــي التاريــخ ، ال يبقــى وال يســتمر، قشــرة خارجيــة ســرعان مــا تتكســر إذا مــا تحركــت األعمــاق ونبتــت الجــذور . 
األصالــة بهــذا المعنــى شــرط المعاصــرة وســبب اســتمرارها والمحافــظ عليهــا والضامــن لهــا . تعنــي األصالــة أيضــًا التجانــس فــي 
الزمــان والتواصــل فــي حيــاة المجتمعــات ، وأن يكــون حاضرهــا اســتمرارًا لماضيهــا ، ومســتقبلها اســتمرارًا لحاضرهــا ، فــال يقــع 
االنفصــام فــي شــخصيتها وال تحــدث االزدواجيــة فــي ثقافتهــا بيــن أنصــار األصالــة وأنصــار المعاصــرة ، بيــن دعــاة القديــم ودعــاة 
التجديــد ، فيحــدث تعــارض مصطنــع بيــن األصالــة والمعاصــرة ، وكثيــرًا مــا يتحــول إلــى تياريــن متصارعيــن وينتهــي األمــر إلــى 

ضيــاع الوحــدة الوطنيــة ممثلــة أواًل فــي وحــدة الثقافــة ووحــدة الرؤيــة ووحــدة المنهــج ووحــدة الهــدف والغايــة . 

• المعاصرة .. 	

ال تعنــي فقــط نقــل أحــدث وســائل العلــم والتقنيــات مــن مجتمــع إلــى مجتمــع ، فــال يمكــن أن ُينقــل نتــاج العلــوم والمعــارف فــي 
مجتمعــات تحركهــا الخرافــة وال تأخــذ باألســباب وال تربــط بيــن العلــل والمعلــوالت ، وال تعنــي المعاصــرة مجــرد نقــل مظاهــر 
وصيحــات حضــارة العصــر فــي أســاليب الحيــاة فــي الفــن والعمــارة والتمتــع بمــا قــد تقدمــه تلــك الحضــارة مــن وســائل رفاهيــة 
العيــش ؛ فتصبــح المعاصــرة بهــذا المعنــى مجــرد مظهــر خارجــي لحضــارة ، ونقــل ألســلوب حيــاة مجتمــع الوفــرة إلــى مجتمــع 
ــة بالماضــي واقتــالع  النــدرة ، مــع إغفــال المجتمــع لمــا يعتــز بــه مــن تــراث حضــاري . المعاصــرة ال تعنــي أيضــًا قطــع الصل
الجــذور واعتبــار الماضــي أحــد المعوقــات عــن المعاصــرة ، وعندهــا تتحــول المعاصــرة كأنهــا نــوع مــن احتقــار الــذات والوقــوع 

فــي التغريــب . 

إن األصالــة ال تحمــل جمــودًا بقــدر اعتمادهــا بشــكل أساســي علــى التطويــر الــذي يســاير متطلبــات العصــر فــي اتســاق ويتعايــش 
مــع أعــراف وتقاليــد األجــداد ، ولهــذا كانــت المعاصــرة نابعــة مــن األصالــة ؛ ومــن هنــا يتــم تعريــف المعاصــرة بأنهــا لفظــة تعنــي 
مواكبــة العصــر ومعايشــته ، والحداثــة أو العصريــة تعنــي عمليــة التغييــر التــي بمقتضاهــا تحصــل المجتمعــات  علــى الصفــات 
المشــتركة التــي تتميــز بهــا المجتمعــات المتقدمــة . العصريــة تطلــق علــى المجتمــع إذا اتصــف بهــا ، وتعنــي مجموعــة الخصائــص 
ــم  ــي مجموعــة االتجاهــات والقي ــا تعن ــرد فإنه ــا بالنســبة للف ــف . أم ــز المجتمــع المتحضــر عــن المجتمــع المتخل ــي تمي ــة الت البنائي
وأســاليب التفكيــر التــي تتطلبهــا المشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع. المعاصــرة ال تكــون واقعــا فعليــا إال بمواكبــة العصــر فكــرًا وعمــاًل 
وإبداعــا ، فقــد يكــون المجتمــع عصريــًا فــي المظاهــر المعيشــية ومــع ذلــك يعــد هــذا المجتمــع متخلفــًا عــن عصــره وإن عاشــه ، فمــا 
أســهل اقتبــاس تلــك المظاهــر لمــن اســتطاع إليهــا ســـبياًل ، والمعاصــرة تختلــف عــن مجــرد امتــالك وســائل المعرفــة بفهــم منقــوص 
للتحديــث ، حقــًا كل أمــة فــي حاجــة إلــى التحديــث وال يتحقــق لهــا مرادهــا إال بــإرادة قويــة ونظــام قــادر وصالــح لتعبئــة هــذه اإلرادة 

وتوجيههــا فــي طريــق الحداثــة والمعاصــرة .
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المعاصــرة مجابهــة مشــكالت الحاضــر الحادثــة والدخــول فيهــا ومواجهتهــا مواجهــة مباشــرة ، فالمعاصــرة تعنــي رؤيــة الحاضــر 
واإلحســاس بــه ، والنظــر إلــى مــا تحــت األقــدام . وتعنــي أن يعيــش اإلنســان أحــداث الزمــن ، وأن يعــرف روح العصــر ، وأن 
يرفــض جميــع أشــكال الزيــف لتغييــب الوعــي القومــي وتعميتــه ودفعــه نحــو الغربــة واالغتــراب ،  كمــا تعنــي عــدم إغفــال أي مــن 
مكونــات الحاضــر أو ابتســار جــزء منــه وقبــول مكوناتــه . فالتــراث جــزء مــن الحاضــر يفعــل فيــه ويؤثــر عليــه مــن خــالل ســلوك 
أفــراد المجتمــع ورؤيتهــم الجمعيــة . وتعنــي المعاصــرة البحــث عــن الحاضــر الحــادث فــي أساســه وليــس فــي فروعــه ، والبحــث 
ــد أن  ــة بع ــا قائم ــى القضاي ــدد وتبق ــا تتب ــي ســرعان م ــة الت ــول المؤقت ــس عــن الحل ــاه األساســية ولي ــة لقضاي ــول الجذري عــن الحل
ينقضــي أثــر الحــل الوقتــي . وبهــذا المعنــى ال تكــون المعاصــرة استســامًا لألمــور الحادثــة بــل هــي بحــث فــي جــذوره التاريخيــة 
وأبنيتــه الحاضــرة ومتغيراتــه المســتقبلية ؛ بهــذا المعنــى ال تعنــي الســير وفقــًا لمنطــق األحــداث تمشــيًا مــع التيــار الســائد دونمــا 

تبصــر وفهــم واعــي للمعاصــرة . 

• التراث .. 	

ناتــج عمليــات اجتماعيــة ألمــة مــا فــي حضــارات ســابقة يتــم وراثتهــا مــن الســلف إلــى الخلــف ، وتمتــد لتشــمل المــوروث المــادي 
الملمــوس أو الفكــري غيــر الملمــوس الــذي تتوارثــه أجيــال فــي جميــع جوانــب النواحــي الماديــة والوجدانيــة ، وهــذه أمــا ظاهــرة 
للعيــان أو أنهــا مازالــت خبيئــة تحتــاج إلــى اكتشــافها مــن جديــد اليــوم ، أو أنهــا مهملــة فــي تجاهــل مقصــود أو مفــروض نتيجــة 
قصــور فــي فهمهــا وأدراك أهميتهــا ؛ التــراث هــو ذاكــرة المجتمــع بمــا مــر عليــه مــن أحــداث وأزمــات ومراحــل تطــور مختلــف 
اإلبداعــات واســتمراريتها  ، ممــا يعطــي إحساســا بالعمــق الحضــاري لألمــة وهويتهــا ، وفــي إظهــار مكونــات وحدتهــا وبلــورة 

شــخصيتها الحاضــرة . 

التــراث فــي اللغــة مــن مــادة )و.ر.ث( ، وتذكــره المعاجــم إنــه مــرادف لـــ “الــِورث” و “اإلرث” ، وهــي مصــادر تــدل علــى مــا 
يرثــه اإلنســان ، وقــد فــرق اللغــويون بيــن الــِورث أنــه خــاص بالمــال ، واإلرث أنــه خــاص بالحســب ، ولفــظ التــراث هــو أقــل هــذه 
المصــادر اســتعمااًل عنــد العــرب قديمــًا ، فلــم  يســتعمل القدمــاء أي مــن مشــتقات )و.ر.ث( فــي معنــى المــوروث الثقافــي والفكــري 
؛ إن الموضــوع الــذي ُتحيــل إليــه  هــذه المــادة ومشــتقاتها فــي الخطــاب العربــي القديــم كان دائمــًا المــال وبدرجــة أقــل الحســب ، 
أمــا شــئون الفكــر والثقافــة فقــد كانــت غائبــة ، ومــع تقــدم العصــر أصبحــت التــراث الكلمــة األكثــر شــيوعًا للداللــة علــى الماضــي 
وتاريــخ األمــة وحضارتهــا . هــذا بالنســبة لحضــور لفــظ التــراث فــي خطابنــا القديــم فيمــا قبــل مــا يســميه المؤرخــون فــي العالــم 
العربــي بعصــر النهضــة الحديثــة فــي القــرن التاســع عشــر ، لكــن مــع القــرن العشــرين أخــذت كلمــة التــراث معنــى أوســع فأطلقــت 

علــى كل مــا ينتقــل إلــى اآلخريــن ســواء أكان معنويــًا أو ماديــًا .

أحتــل التــراث مركــز الجــدل والنقــاش الثقافــي فــي ســاحة الفكــر العربــي اليــوم ، ودون التطــرق إلــى طبيعــة األســباب الظاهــرة أو 
الخفيــة التــي تقــف وراء هــذا االهتمــام المتزايــد بمســألة التــراث ، يظــل الســؤال المطــروح هــو لمــاذا لــم يتمكــن المثقفــون والمفكرون 
وجميــع القــوى الفاعلــة فــي الوطــن العربــي مــن تحقيــق إجمــاع حــول مفهــوم للتــراث ، خاصــة وأن األمــر يتعلــق بمصــدر الهويــة 
القوميــة ومنبــع االنتمــاء الحضــاري ؟ .. ويبــدو أن هــذا النقــاش قــد أتخــذ فــي غالبيــة األحيــان مســارات مختلفــة إذا لــم نقــل متناقضــة 
، تعــدت أحيانــًا حــدود معنــى التــراث إلــى التشــكيك فــي جــدواه وفعاليتــه فــي إخــراج المجتمــع مــن األزمــة الحضاريــة الراهنــة ، 
باإلضافــة إلــى التســاؤل الــذي يســتهدف جوهــر الهويــة التــي يمثلهــا التــراث عامــة وعالقتــه بالحداثــة والعصــر . إن نظــرة علــى مــا 
كتبــه غالبيــة المفكــرون والمثقفــون والسياســيون خــالل هــذه المرحلــة حــول هــذه اإلشــكالية ، تكشــف عــن عمــق األزمــة الطاحنــة 
التــي تتخبــط فيهــا مجتمعاتنــا أفــرادًا وجماعــات ، حكامــًا ومحكوميــن ، مثقفيــن وأمييــن ، فأبســط نقــط االتفــاق شــبه معدومــة وتمســك 
جميــع األطــراف بمواقــف حزبيــة وطروحــات إيديولوجيــة ومعتقــدات إثنيــة ، وأخــذت بعضهــا منحــى النظريــات والمناهــج الفلســفية 

الغربيــة والغريبــة عــن ثقافتنــا .. 

وأصبــح المفهــوم فــي زماننــا اليــوم عــن التــراث يشــمل جوانــب الحيــاة المختلفــة الثقافيــة واالجتماعيــة والخلقيــة الســلوكية ونحوهــا، 
بينمــا تكــون

الحداثة والمعاصرة هي قلب التراث واألصالة جميعهم في توحد واندماج 
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• الحداثة .. 	

إن مصطلــح الحداثــة والترويــج لــه علــى الســاحة الثقافيــة العربيــة فرضتــه الضغــوط الخارجيــة ، ومواقــف دعاتــه فــي مجتمعاتنــا 
ال تقــل تأثيــرًا عــن هــذه الضغــوط ، وبســبب مــا يحيــط بهــذا المصطلــح مــن فوضــى ومــن غمــوض جعلــه فــي أحيــان كثيــرة أداة 
لفــرض نمــوذج حضــاري أو ثقافــي رغــم أنــف مجتمعاتنــا مــن خــالل زرع مفهــوم للحداثــة الغربــي ، ونحــن ننجــرف وراءهــا دون 
تبصــر وفهــم إلشــكاليات تلــك الثنائيــات المفروضــة علينــا ، وعلينــا أن نخــرج اليــوم مــن هــذه الحالــة .. إلــى عــودة الــروح وتجديــد 

الفكر . 

مــازال الفكــر العربــي لليــوم أســير تلــك الثنائيــات األصالــة والمعاصــرة .. التــراث والحداثــة ، معركــة بــدأت رحاهــا فــي النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين ، ويبــدو أنهــا لــم تحســم بــل علــى العكــس مازالــت تتجــدد وتتجــذر بيــن فريقيــن كل منهمــا فــي خندقــه 
ــداًل دون  ــر ج ــواء ، لتثي ــى الس ــة عل ــدة والقديم ــئلة الجدي ــح األس ــذه تنفت ــات ه ــن الثنائي ــة بي ــن المفارق ــر .. وم ــة اآلخ ــي مواجه ف
الوصــول إلــى حــل مــرض ال لهــذا الطــرف أو ذاك ؛ فأنصــار األصالــة والتــراث يرفضــون كل مــا بــدأ مــن مــدارس جديــدة فــي 
مختلــف ألــوان اإلبــداع منــذ نهايــة الخمســينات حينمــا انفجــرت موجــة المغايــرة مــن حيــث الشــكل والمضمــون فــي كافــة جوانــب 
ــوار ،  ــة أو ح ــه دون مناقش ــلم ب ــوروث كمعطــى مس ــكل الم ــذ ب ــض أن يأخ ــد رف ــة فق ــق المعاصــرة والحداث ــا فري ــداع .. أم اإلب
واســتنباط مــا هــو صالــح بعقالنيــة ومالئــم لحتميــة التطــور التاريخــي فــي ســياق زمننــا ، علــى اعتبــار أن بعــض مــا كان صالحــًا 
قبــل مئــات الســنين ، معبــرًا عــن الهويــة العربيــة ليــس بالضــرورة صالحــًا اليــوم ، فقــد اختلفــت الحيــاة اآلنيــة وتفاصيلهــا جذريــًا 
مــع تقــدم العلــوم . أصبــح التعامــل مــع التــراث العربــي مــن موقــع المســاءلة ال التســليم ، ومــن منطــق االستكشــاف ال التقديــس .. 
وهــذا ال يعنــي رفــض أراء القائليــن بالوقــوف علــى األصالــة واالســتفادة منهــا ، لكــن هــذه األصالــة تفــرض دائمــا منطقــًا خاصــًا 
للتعامــل معهــا مــن زوايــا نظــر مختلفــة . المهــم كيــف يمكــن لنــا نوظــف األصالــة ومعطياتهــا الجديــرة بالخلــود بشــكل معاصــر 
ليخــدم حياتنــا وتوجهاتنــا الفكريــة واالجتماعيــة والسياســية التــي إن لــم ترتكــز أساســًا علــى اإلرث المعطــى لنــا مــن بطــن التاريــخ، 

تصبــح أفكارنــا أشــبه بأغصــان فــي الريــح لشــجرة ليســت لهــا جــذور تضمــن لهــا الحيــاة وال تنتــج ثمــار . 

خاصــة القــول أننــا نســتطيع بنــاء حداثتنــا علــى موروثنــا الثقافــي واإلبداعــي فــي كافــة المجــاالت علــى اعتبــار أن الــرؤى تتطــور 
ــكأت  ــوز ات ــا كن ــوا لن ــن خلف ــة والذي ــي المعرف ــن ف ــا الضالعي ــد أن أجدادن ــي يســبق عصــره ، وأعتق ــداع الحقيق مــع الزمــن ، واإلب
عليهــا المعــارف والعلــوم الغربيــة التــي طــَورت وتطــورت مناهجهــا فــي الحضــارة الغربيــة إلــى الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، فلمــاذا 
ال نعــود إلــى النبــع مــن بدايــات مصبــه بــدل أن نتبــع الفــروع ، األمــر بحاجــة إلــى أكثــر مــن وقفــة وجهــد فــردي ، بــل إلــى جهــد 
ــح  ــذا المصطل ــا ه ــل وأيضــا يخولن ــة ، ب ــة الحالي ــات اإلبداعي ــع المعطي ــم م ــي المتوائ ــح العرب ــق الســتنباط المصطل جمعــي متواف
المغيــب الدخــول إلــى العصــر .. إن مــن مظاهــر المشــكلة أو المــأزق اليــوم هــذا النمــط مــن التفكيــر حيــث يــدور فــي الغالــب األعــم 

حــول إمكانيــة التوفيــق بيــن األصالــة والمعاصــرة .. التــراث والحداثــة 

والمخرج أن نقف ضد هذه النزعة التوفيقية في مقاربة تلك الثنائية منهجيًا ومعرفيًا وتاريخيًا 

لذلك تقتضي الضرورة 

ال بد من العودة إلى المضيء من التراث واألصيل القديم في منابعه

لنكتشف المعقول من المنقول ، لندخل به إلى زماننا وحاضرنا ومشاكلنا الحادثة

إزاء هــذا االضطــراب فــي الفكــر والواقــع ، مــن الطبيعــي أن يعيــش اإلنســان العربــي اليــوم اغترابــًا معرفــي وزمنــي إزاء تاريــخ 
وتــراث يــراد بعثــه دون اســتقراء وفهــم ، وفــي ظــروف مغايــرة ، إن عجــز هــذا الفهــم الواعــي عــن اإلجابــة علــى أســئلة اإلنســان 
الراهنــة وقضايــاه الشــائكة والمتداخلــة ، يؤكــد علــى أنهــم خــارج المــكان والزمــان يعيشــون حاضرهــم فــي ماضيهــم ، أو مســتقبلهم 
ــكار  ــل هــي تســتلهم نســق االبت ــه ، ب ــا والتنكــر ل ــا وتاريخن ــي رفــض ماضين ــة ال تعن بحاضــر غيرهــم . نكــرر ونؤكــد أن الحداث
واإلبــداع فــي تراثنــا الحافــل بالمفكريــن والفالســفة الذيــن ســاهموا فــي إنتــاج الحلــول لمشــاكل عصرهــم ، ألن الحلــول األصيلــة 

تســتمد مــن واقــع المجتمــع الحــادث والتغيــرات والتطــورات التــي اختلفــت عــن مجتمعــات الماضــي .. 
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ــا نحــن فيــه ، هكــذا يســقط التضــاد وتســقط  ــا وال نحي ــا فين ــا يحي ــة ، فتراثن ــة تكمــن فــي قلــب الحداث ــة الحقيقي ــة األصال بالمحصل
الحاجــة والمحــاوالت للتوفيــق بيــن الثنائيــات ، فاألصالــة والتــراث تتجلــى وتكتمــل فــي مجتمــع يعيــش عصــره وقيمــه المعاصــرة 

ــة .. والحداثي

تضيع األصــالة في مجتمع ال يعرف كيف يعيش عصره إال بمحاكاة ماضيه فيعيش مأساة تدهوره .. 

تغيب المعاصرة في مجتمع ال يعرف جذور ماضيه إال بمحاكاة غيره فيعيش حالة تخلفه  ..

لوال األصالة لما كان ثمة معاصرة وحداثة .. ولوال الحداثة لفقدت األصالة معناها

فاألصالة بال حداثة ُعقم وجمود وموت .. والحداثة بال أصالة ضياع وتفسخ وانحالل

رابطة أصيلة بين األصالة والحداثة يمكن تلخيصها في مقولة

ال حداثة با أصالة .. وال أصالة با حداثة

ــة وطــوق النجــاة ، فهــم أصحــاب مشــروع  ــة الموضوعي ــن نبراســًا للرؤي ــن المعاصري ــن العــرب العقالنيي ــل مواقــف المفكري تمث
وطنــي وقومــي مجتمعيــن علــى الهــدف هــو نقــد العقــل العربــي وتجديــد الفكــر العربــي ، وتصحيــح المســار الحضــاري لمجتمعاتنــا 
، والخــروج مــن دائــرة التخلــف والتبعيــة الفكريــة للغــرب ومــا تفرضــه مــن ثنائيــات ؛ فليســت القضيــة هنــا مجــرد تجديــد التــراث 
والمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة بالمفهــوم الضيــق أو المســطح ، ولكــن محورهــا التنويــري هــو التــراث فــي ذاتــه مــن أجــل ضمــان 
اســتمرار الثقافــة الوطنيــة والقوميــة ، وتأصيــل الحاضــر ودفعــه نحــو التقــدم والمشــاركة فــي قضايــا التغيــر االجتماعــي والسياســي 

بشــكل جــذري ويمكــن أن نقــول الثــوري ، والواعــي لواقعنــا وماضينــا ومســتقبلنا . 

ونؤكــد كمهنييــن ومثقفيــن ومهتميــن معنييــن بهمــوم مجتمعنــا ومســئولين عــن ماضينــا وحاضرنــا ومســتقبلنا أمــام التاريــخ واألجيــال 
القادمــة .. نؤكــد إن قضايــا التــراث ومنــه المعمــاري والعمرانــي فــي مجتمعاتنــا العربيــة أمســت تمثــل اليــوم ضــرورة ملحــة وحجــر 
زاويــة عنــد مفتــرق الطــرق فــي عصــر العولمــة وفــي ظــل الهجمــة الحضاريــة ، وتأتــي علــى أولويــات الدولــة والمجتمــع واألفــراد 
، ونتمثــل موقــف التنويرييــن المعاصريــن للخــروج مــن حالــة الحصــار الثقافــي .. منهجيــة عقليــة لبنــاء مشــروعنا لتجديــد الفكــر 

العربــي كمــا رســمه كثيــرون ومــن هــؤالء علــى ســبيل االســتدالل زكــي نجيــب محمــود ومحمــد عابــد الجابــري .
ينتهــي زكــي نجيــب محمــود إن العربــي القديــم قــد تميــز بـــ »العقـــــل” كلمــا تأمــل أو نظــر ، ومــن شــأن هــذه الوقفة أن ترد األشــتات 
إلــى وحــدة تضمهــا ضمــة المبــدأ الواحــد لنتائجــه المتفرعــة أو العلــة الواحــدة لسلســلة معلوالتهــا ال نبــدأ مــن لقطــة حســية إلــى فكــرة 

تكمــن وراءهــا ، نبــدأ مــن تصــور عقلــي مجــرد ثــم نضــع لــه التفصيــالت هنــا .. 

يكون التواصل مع التراث فاعًا ومعاصرًا لزماننا
وتكون االستمرارية في النسق ال في المحاكاة

وتقوم الحلقة الرابطة بين أمسنا ويومنا

كمــا ينتهــي محمــد عابــد الجابــري أن تجديــد الفكــر ال يمكــن أن يتــم إال مــن داخــل الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا .. بممارســة العقانيــة 
النقديــة وحدهــا فــي تراثنــا وبالمعطيــات المنهجيــة لعصرنــا يمكــن أن ..

نزرع في ثقافتنا الراهنة روحًا نقدية جديدة وعقالنية مطابقة للشرطين الضروريين لكل نهضة

التراث ومشكلة المنهج في الفضاء الفكري العربي المعاصر

مسألة تؤول عند نهاية التحليل إلى قضية

النهضــة ومشكلة العقانيــة
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تمثــل تلــك األفــكار فــي شــموليتها مــع غيرهــا وفــي تكاملهــا رؤيــة المشــروع القومــي لتجديــد الخطــاب العربــي اليــوم فــي كافــة مناحي 
النشــاط اإلنســاني ، ومنهــا العمــل المهنــي فــي مجــال العمــارة والعمــران ؛ فهــي النبــراس والمنهجيــة التــي نفهــم منهــا وبهــا مفهــوم 
التــراث المعمــاري والعمرانــي ، ومرجعيتنــا فــي تحديــد أهميــة ودور التــراث فــي تغييــر الحاضــر الحــادث ورســم المســتقبل المنتظــر 
وتكمــن فــي المنهجيـــة العقليــــة ، وإيجــاد تعريــف للتــراث نجتمــع عليــه يســتوعب جميــع األطــراف والقــوى الفاعلــة مــن مثقفيــن 
ومهنييــن ومفكريــن ، وذلــك بــأن نســتبعد ســلفًا كل مــا مــن شــأنه أن يثيــر خــاف حــول الثوابــت أو رد فعــل لتصــارع اإليديولوجيــات 
، ليبقــى الهــدف تجديــد الخطــاب العربــي المعاصــر ، والتوافــق حــول المفاهيــم ، ورفــض النزعــة فــي مقاربــة التوفيــق بيــن ثنائيــات 
األصالــة والمعاصــرة .. التــراث والحداثــة منهجيــًا ومعرفيــًا وتاريخيــًا ، والتأكيــد علــى أن التــراث يشــكل حافــزًا للمزيــد مــن الدراســة 
ــع  ــح المجتم ــة ، ويمن ــة االجتماعي ــي تماســك البني ــب دورًا ف ــة ، ويلع ــة االقتصادي ــدم االجتماعــي والتنمي ــد والتق ــكار والتجدي واالبت
واألفــراد الثقــة بالنفــس ويســهم فــي تعزيــز اإلرادة الوطنيــة ويقــوي الشــعور وعزيمــة األمــة باعتبارهــا جــزءًا مــن المهمــات الوطنيــة 

والقوميــة ...

ال حضارة بدون تراث ألنها ستصير حضارة طفيلية ترتوي من تراث اآلخر دون تراثها

شأن الطفيليات التي تتقوت مما تنتجه األشجار األخرى فما إن تحبس عنها األشجار قوتها حتى تندثر

يجب أن تكون الحضـارة أصيلة دون تبعية 

مستقلة تملك جذورها العميقة وتمتلك حاضرها ومستقبلها

المعاصرة والحداثة واألصالة والتراث

في توحد .. تصنع الحضارة وتحافظ على الهوية وترتقي بالمجتمع

طارق والي ـ نوفمبر 2020

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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