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م�أزق التقليدية واحلداثة فـي املركزيات الثقافية
حممد ال�شحي

ي�ستمر احلديث عن الثقافة وما ينتج عنها� ،إثر االحتكاك ،من �صدامات ثقافية تتجلى يف ال�صراعات الأ�صولية يف كل ثقافة .هذه
احلركة الدائرية للثقافات ،بدءًا من الثقافة املحلية (التقليدية) ،واحتكاك هذه الثقافة بنظرياتها يف اخلارج ،ث ّم ا�ستقبال الثقافة
جمددًا ولكن بثوب جديد وما ينتج عن هذا التجديد من �صراعات داخل ّية ،هذه احلركة الدائرية حتتاج �إىل ت�سليط �ضوء النقد عليها
و�آلياتها كي نتمكن من �إدراك �سريورتها .يطرح عبداهلل �إبراهيم ،يف مقاله “العامل املعا�صر وتنازع املركزيات الثقافية” ،حتليال
ثقافيا لظاهرة التمركز الثقايف يف العامل الذي نتجت عن التنازعات الثقافية الكربى.
ا���س��ت��ه��ل �إب��راه��ي��م م��ق��ال��ه ب��ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى دور
الثقافة ومكوناتها يف لعبها ال���دور احل��ا���س��م يف
تثبيت املعايري التفا�ضلية بني ال�شعوب ،وقدرتها
على �أن تهيمن وحتلل وحت��رم وتخف�ض منزلة
فكرة ما �أو ترفعها؛ مما يجعل الثقافة تعي�ش يف
ثنائيات اخلري وال�شر ،ال�شرق والغرب ،الت�أ�صيل
والتحديث .ويف هذ ال�صراع الثقايف واحل�ضاريّ
يالحظ �آلية تراتبية ثنائية
يف العامل احلديثَ ،
مت��اي��ز وت��ف��ا���ض��ل ب�ين م��ا ه��و غ��رب��ي �أ���ص��ي��ل و ذي
مكانة رف��ي��ع��ة ،وب�ين م��ا ���س��وى ذل��ك م��ن ال�شواذ
التابعني لتلك احل�����ض��ارة الأ�صيلة .كما حتدث
عن ت�سرب هذه املفا�ضلة �إىل علوم اللغة والتاريخ
والأع�����راق والفل�سفة والأن�ثروب��ول��وج��ي��ا .وهنا
جند الكاتب يتجاوز الب�سطات النظرية املعتادة
للثقافة و�صراع احل�ضارات ليتحدث مبا�شرة عن
متثالت هذه املفاهيم على �أر�ض الواقع؛ م�ؤكدا
على خطورتها وفعاليتها يف تثبيت الت�صورات
والقيم والر�ؤى.
ويف ظ��ل احل��دي��ث ع��ن ���ص��دام احل�����ض��ارات ،ال
مي��ك��ن �إغ��ف��ال م��ف��ه��وم “العوملة” ودوره يف ه��ذا
ال�صراع .فالثورة املعلوماتية احلديثة ،و�سرعة
االت�صال انتهكت كل الثقافات ،و�أ�صبح ال ميكن
احل���دي���ث ع���ن ث��ق��اف��ة غ�ي�ر ق��اب��ل��ة ل�ل�اخ�ت�راق؛
لت�صبح الثقافة ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات .ينتج ع��ن ذلك
�صدمة ثقافية تهز الثقافات التقليدية وجتعلها
�أمام احتمالنيّ � :إما الذوبان يف الثقافة الأقوى،
و� ّإما االلتفات �إىل الذات واالنكفاء عليها ،لتنتج
ع��ن ذل��ك ب��ال��ت��ايل جدلية “الأنا” و”الآخر”،
ويف كلتا احلالتني تكون الثقافة التقليدية �أمام
خطر االن��ق��را���ض �أو االحتماء باملا�ضي والهرب
�إليه من الوح�ش املتخ َّيل املهدِّد لها.
ي�ستطرد ال��ك��ات��ب يف تو�صيف ���س�يرورة دورة
الثقافة هذه ،لي�ؤكد على �أنّ هذا الو�صف ي�صح
حني يكون التبادل الثقايف متكاف ًئا بني الثقافات،
� ّأم��ا حينما ال يكون كذلك ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل
تدمري الأن�ساق الثقافية التقليدية ل�ضعفها �أمام
قوة الثقافة العابرة للقارات .وي�ص ّر الكاتب على
�أن التبادل غري املتكافئ بني الثقافات ينتج لنا
�أيديولوج ًيا عند الثقافة املهزومة �أيديولوجيا
تختزل الآخ��ر �إىل مكون هام�شي ي�ستتبع تبعية
له يف نهاية الأمر.
ي��ن��ت��ق��ل ال���ك���ات���ب �إىل حت��ل��ي��ل ن�������ش����أة م��ف��ه��وم
“التمركز” ،نف�س ًّيا ،ليعرفه ب�أ ّنه تعاليِ الن�سق

الثقايف (مبعانيه الدينية ،الفكرية ،العرقية)
على بُعده التاريخي ،ف ُتنتج ذا ًتا مفكرة متعالية،
م�شبعة بالأنا ،ترى يف نف�سها �أ ّنها الأف�ضل ،ويجب
ع��ل��ى “الآخر” امل�����ش�� ّوه �أن يتبع ق��ال��ب��ه اخل��ا���ص
به .ولكنّ تعاليه هذا تع ّريه الآلة النقدية التي
ت�ستنطق املتون والذاكرة التاريخية لتك�شف عن
التكوينات الداخلية امل�ؤ�س�سة لهذه الذات.
يفرق الكاتب بني هويتني متقابلتني؛ هو ّية
ث��ق��اف��ي��ة ال ت��� ّدع���ي احل��ت��م��ي��ة وال��ن��ه��اي��ة ،وه��و ّي��ة
م��رك��زي��ة ه��ي ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م��ن الأوىل؛ ت�شكل
�أيديولوجيا قا ّرة وكونية يف �آن واحد ،وت�صطنع
�أ�صوال عرقية ودينية وفكرية تقتات منها �أمام
ال�شعور بالنق�ص �أم���ام الآخ���ر ،ويفتعل عالقات
وهم ّية ال وجود لها �إال يف ذهنه.
ثم ينتقل الكاتب تدريج ًيا �إىل احلديث حول
ن��ق��د امل��رك��زي��ة ال��غ��رب��ي��ة وامل��رك��زي��ة الإ���س�لام��ي��ة؛
ك���ون ال��ن��ق��د مي��ث��ل ال��دع��ام��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ه��وي��ة
االخ��ت�لاف التي تعطي الهوية الثقافية مرونة
مت�� ّك��ن��ه��ا م���ن ال��ت��ع��اط��ي م���ع م��ك��ون��ات ال��ث��ق��اف��ات
الأخرى (دين ،فكر ،عرق) .وي�ؤكد على �أن النقد
ي�ؤ�س�س طريقة يف التعامل بني الذات والآخر ال
تق�صد �إىل القطيعة بينهما قدر ق�صدها لإقامة

ج�سور التوا�صل بينهما .وميثل على ذلك بحال
الثقافة الإ�سالم ّية التي تعاين من عدم االهتمام
مب�سار (دورة) تلقي الأفكار من الثقافة الغربية
(املركزية) ،مما �أنتج حقل �صدامات النهائية بني
املفاهيم واملقوالت والت�صورات امل�ستعارة �إليها.
ويف معر�ض حديث الكاتب عن �أ�صول التمركز
ال���غ���رب���ي ،ت��ط��رق �أوال �إىل ظ��ه��ور امل�����ص��ط��ل��ح��ات
ال��ت��ي �أ�س�ست لتلك امل��رك��زي��ة؛ حيث �أع���اد ظهور
م�صطلحي “�أوروبا” و”الغرب” �إىل الع�صر
الو�سيط ال��ذي تطورت فيه جملة من العنا�صر
االج��ت��م��اع�� ّي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والثقافية
فاندجمت لت�شكل هوية ال��غ��رب مب��ا حتمله من
دالالت امل��رك��زي��ة والإق�������ص���اء ل�ل�آخ��ر وال��ت��ب��ع��ي��ة.
ولي�س �أدل على ذلك من حمالت تن�صري العامل
العربي ،واعتباره تاب ًعا يجب �أن ين�ضم �إىل �أوروبا
امل�سيحية يف الدين احل��ق ،رغم �أنّ مهد الديانة
امل�سيحية يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،كما �أنّ �أوروب����ا مل
تكن م�سيحية فيما عدا حو�ض البحر املتو�سط
قبل �أن يتم تن�صري بقية �أوروب��ا الوثنية .الأمر
ذاته فيما يتعلق ب�أ�صول املركزية الإ�سالمية يف
م��روي��ات��ه��ا ،ط���وال ال��ق��رون ال��و���س��ط��ى ،وبخا�صة
ت���ل���ك امل�����روي�����ات اجل���غ���راف���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة وك��ت��ب

ال��رح�لات؛ فالعالمَ خ��ارج الإ���س�لام غفل ،مبهم،
بعيد عن احلق ،بانتظار عقيدة �صحيحة لإنقاذه
من �ضالله .ثم يعود لتتبع ظهور امل�صطلحات
ذات الداللة املركزية؛ ففي القرون الو�سطى بد�أ
م�صطلح “العامل الإ�سالمي” يحل حمل “دار
الإ�سالم” ،مما يجعل الدالالت الثنائية تتداعى
م���ن َق��ب��ي��ل “العوامل الأخرى” امل��خ��ت��ل��ف��ة عن
“العامل الإ�سالمي” املثايل.
ويف حديثه عن تنازع املركزيات الثقافية ،بني
التقليدية منها واملدنية ،ي�ؤ ّكد على االزدواجية
التي تعي�شها املجتمعات الإ���س�لام�� ّي��ة ب�ين القيم
ال��روح��ي��ة ال�شرقية وامل��ادي��ة الغربية .مم��ا جعل
املجتمع يف م�أزق �أخالقي بني االلتفات �إىل التاريخ
واالنكفاء على الذات واجلمود يف املكان الذي هو
فيه ،وب�ّي�نّ التعاطي م��ع امل��رك��زي��ة الغربية التي
غزت العامل �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا ومعرف ًيا .ونتج
عن ذلك تيار يدافع عن الهوية التقليد ّية املميزة
التي �أوقعتهم يف تقدمي ق��راءات ّ
ه�شة للإ�سالم
تقوم على فهم مدر�سي �ضيق ،و�سعت �إىل البحث
يف ت���اري���خ الإ�����س��ل�ام الأول ع���ن ت�������ص���ورات تقبل
الآخر و�إ�سقاطها على احلا�ضر الذي يكذب تلك
املقدمات عمل ًيا .وتيار �آخر ،قال باحتذاء الغرب
وا�ستعارة حداثته واالندماج يف عامله الذي �ضمن
حقوق الإن�����س��ان ور� ّ��س��خ �سننا قانونية وحقوقية
واجتماعية يف دولة امل�ؤ�س�سات ،متنا�سني الن�سق
الثقايف اخلا�ص الذي و ّلد هذه املفاهيم وانبثقت
منه ،ما من �ش�أنه �أن يوقع العامل الإ�سالمي فيما
وقعت فيه �أوروبا القرون الو�سطى ،وهو ما نراه
حاليا يف العامل الإ�سالمي؛ فك�أننا �أم��ام �أوروب��ا
جديدة �سي�أكل بع�ضها ً
بع�ضا قبل �أن ت�ستقر على
تلك املفاهيم الإن�سانية.
أخ���ي���را �أق������ول �إ ّن ع���ب���داهلل �إب���راه���ي���م ق�����دّم ل��ن��ا
� ً
تو�صي ًفا جيدا ح��ول املركزيات الثقافية ،الغربية
والإ����س�ل�ام���ي���ة ،وط��ب��ي��ع��ة ت���ك���وّن ك���ل م��ن��ه��م��ا ،وق���دّم
حماولة لتحليل تكوّن تلك املركزيات نف�س ّيا �إال �أ ّنه
�أعوزه العمق النف�سي قليال؛ فل ْم يُ�شر �إىل الرغبات
ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ع��م��ي��ق��ة واحل�����اج�����ات امل���ح���رك���ة ل��ت��ل��ك
ال��رغ��ب��ات .و�أراين �أت��ف��ق م��ع��ه يف ك��ث�ير مم��ا طرحه
يف مقاله م��ن دورة ال��ث��ق��اف��ات فيما بينها وت���داول
�أفكارها� ،إال �أ ّن الطرح املو�سوعي �أ�ضعف قليال من
لغة املقال و�أوقعه يف تكرارات ال داعي لها.
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