رجب  ١٤٣٨هـ  -أبريل 2017م

7

�صريورة احلداثة عرب التاريخ :بني ال�شرقي
-الغربي والأوروبي-الأمريكي

�أجمد �سعيد

يف هذه الآونة احلرجة من �صريورة العَامل ،وعلى هذا املُنعطف ال�ضيق جداً ،ي�أتي دور املُفكرين لت�أدية ما عليهم جتاه هذا العامل ،لي�س فقط بر�صد التغريات التي تطر�أ عليه
بت�سارع حمموم ،بل يجب عليهم ت�أطري هذه املجموعة من التغريات وحزمها ببع�ض الآيدولوجيات املُتماثلة واملُمار�سات املُ�ستحدثة �أو احلديثة والزج بها يف �إطار زمني مُعني،
ومن ث َّم عليهم ت�سمية هذه احلقبة با�سم تعاقبي معني ليت�سنى ملُتتبعي الت�أريخ �أن يبتلعوه ب�سال�سة .هذا ما يُ�شري �إليه الباحث ال�سوري ر�ضوان زيادة يف مقالته البحثية يف
جملة الت�سامح بعنوان :ت�صدع احلداثة :ال�صراع على العاملية ،والتي ير�صد فيها �أهم التغريات التي ت�سبق وتلي الفرتة الزمنية الفكرية التي ُت�سمى ا َ
حلداثة.
ال �شك يف �أنَّ احل��داث��ة ه��ي ن��ت��اج غ��رب��ي �صرف،
و�أنَّ ه���ذا ال��ن��ت��اج مل ُي��ول��د ف��ج���أة ب��ل ك���ان نتيجة
ال�تراك��م��ات املعرفية حل�����ض��ارات عرقية يف ال��ق��ارة
العجوز ،كاحل�ضارة اليونانية �أو الإغريقية ،مروراً
بع�صر الأنوار ومن ث َّم الثورات التي ح َّررت الفرد
الإن�ساين لتنتهي احل��داث��ة ب�أنَّها تلك املح�صالت
امل��ع��رف��ي��ة املُ��ك��ث��ف��ة م���ن ال��ع�����ص��ور ال��ق��دمي��ة وال��ت��ي
ا�صطبغت الآن ب�صبغة �إن�����س��ان��ي��ة� .أم���ا امل�صطلح
فبح�سب بيرت ب��روك��ر ف����إنَّ ا�ستخدام اللفظ كان
ح��دي��ث��اً ج���داً وحم�����ص��وراً يف احل��ق��ل الأدب����ي ،وك��ان
يعني اجلدة يف العمل الأدب��ي ،من حيث �إنَّ اجلدة
هنا مبعنى احلداثة التي كانت الأمر الذي ي�ضفي
�سمة الإبداع والر�ؤية اخلالقة.
�أما يف املفهوم ف�إنَّ العقالنية الت�صقت باحلداثة
الت�صاقاً وث��ي��ق��اً ،فكما ي��ق��ول دي��ك��ارت :العقالنية
هي �أ�سا�س املعرفة والفهم ،وهي احلد الفا�صل ما
ب�ين ع��امل الإل��ه��ي��ات ال��ق��دمي وع���امل التكنولوجيا
وال�صناعات احلديثة املتقدم ،وي�صر على ذلك الآن
تورين عند قراءته مل�شروع احلداثة ،وو�صوله �إىل
�أنَّ العقالنية هي اجلذور الأوىل للحداثة.
احل�����ض��ارات ���س��واء �أك��ان��ت م��ت��داخ��ل��ة �أم منفردة
لها خ�صائ�صها ال��ف��ري��دة ال��ت��ي متيزها ع��ن باقي
احل�ضارات الأخ��رى و�إذ يعتقد البع�ض �أن مفهوم
احل�ضارة قد تزعزع قلي ً
ال من الناحية التاريخية
ف�����إنَّ ذل���ك ي��ع��ود �إىل ال��ت��ن��اف�����س ال��ع��امل��ي للح�صول
ع��ل��ى ���ش��رع��ي��ة مم��ار���س��ة احل���داث���ة وع����دم �إب��ق��ائ��ه��ا
كخ�صو�صية ثقافية غربية .ويرى البع�ض الآخر
�أنَّ هذه القيم احل�ضارية التي تتمثل يف احلداثة
وم���ا ب��ع��ده��ا ال مت��ت ب�صلة ل��ل��وج��ود ال��ك��وين وه��ي
�إمنا �صريورة دينية غربية تنحدر من امل�سيحيني-
اليهود عندما ي�أتي امل�ؤمنون لتفنيد �آراء احلداثة

وما يليها ،وهذا ما ُيحيلنا �إىل �أنَّ الثقافة الغربية
وم�ساهمات عرب
بكل ما جرته معها من تطورات ُ
الزمن� ،سواء م�ساهمات �إن�سانية� ،أخالقية ،علمية
�أم دينية فهذا �أبعد من �أن يكون هنالك �أية �صلة
لهذه ال�صريورة الزمنية ب�أن تكون ثقافة كونية،
ول���ذل���ك ن���رى �أنَّ ال��ت�����ص��دع احل��ا���ص��ل يف ال��ث��ق��اف��ة
ال��غ��رب��ي��ة ي�����ش��ي ب��ذل��ك ب��ق��در ك ٍ
����اف ،وم���ا ه��و �أق���رب
للإدراك �أنَّه ال ُيوجد �إىل الآن ت�صور وا�ضح ملاهية
الثقافة الكونية.
ولتوما�س باتر�سون ر�أي �آخر يف ماهية احل�ضارة
و�صريورتها؛ �إذ ينطلق من اخرتاع كلمة احل�ضارة
و���ض��م��ن��ي��ة امل��ع��ن��ى لكلمة احل�����ض��ارة ،وب���أن��ه��ا كلمة
تف�ضي بنا �إىل وج��ود فريقني �أح��ده��م��ا ُمتح�ضر
وم��ت��ق��دم والآخ����ر م�����س��ح��وق ودوين ،ي��ح��م��ل �صفة
ُ
الرجعية .وت�أتي هذه الرمزية على داللة تاريخية
لل�شعوب ال��غ��رب��ي��ة� ،إذ �إنَّ اال���س��ت��ن��اد ع��ل��ى ال��ت��اري��خ
ق��د ي��دل��ن��ا ع��ل��ى ح���دث مف�صلي زم��ن��ي وه��ن��اك قد
حتدث التغريات اجلذرية ،كعام  ،1492الذي �أرجح
امل�����س��ل��م�ين ب�ي�ن ك��ف��ت�ين��� ،س��ق��وط الأن���دل�������س ،وف��ت��ح
الق�سطنطينية مما يجعلنا نر�صد التغريات التي
ح��دث��ت بعد ذل���ك ،م��ن ت��راج��ع امل ُ�سلمني وت�ضخم
املركزية الأوروبية والأنا الغربية.
ويرى ديكارت �أنَّ مفهوم التنظيم االجتماعي هو
من خلق مفهوم الدولة ،ل ُي�سلمها �شرعية تنظيم
�أم���ور امل ُجتمع ،وتتابع الأم���ر لي�أتي رو���س��و بفكرة
العقد االجتماعي ،و�أن ال�شعوب تتوق للرجوع �إىل
حالتها الأ�صلية لوال �أنَّ احلكومات هي التي ت�شكل
الثريموميرت امل�سيطر على ات���زان ه��ذه ال�شعوب
وب��ق��ائ��ه��ا ع��ل��ى حالتها املُ��ت��ق��دم��ة .وجن��د �أن لدينا
نتيجة منطقية ل��ذل��ك؛ �إذ �إنّ املجتمع الأوروب���ي
ح�صل على تنظيم اجتماعي يفوق مبرات عديدة

م��ن جميع ال��ن��واح��ي التنظيم االج��ت��م��اع��ي ال��ذي
ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه ال�����ش��رق ،ول���ذل���ك ن���رى �أنَّ املجتمع
الأوروبي يزيل الأ�سقف واحلدود التي تقف عر�ضة
لتقدمه.
قد جند �أنَّ هنالك �صراعني �أ�سا�سني ي�شهدهما
ال��ع��امل م��ن ف�ت�رة زم��ن��ي��ة �سحيقة ،وه��م��ا ���ص��راع
غ��رب��ي���-ش��رق��ي و����ص���راع �أوروب����ي�-أم����ري����ك����ي ويف
الأخ���ي��ر ت��ت��ب�ين ل��ل��ع��امل ب��ع�����ض ال���ف���ج���وات ال��ت��ي
خلقها االك��ت�����ش��اف ال��ك��ب�ير ل�ل�أم��ري��ك��ت�ين ،ون��رى
ذل��ك وا���ض��ح��اً ح��ت��ى يف �أم���ور ال��ت���أي��ي��د وامل��ع��ار���ض��ة
لأب�سط احلقوق والقرارات ،مثل التعار�ض الذي
ح�صل بني رف�ض الأوروب���ي احل��رب على العراق
وت�أييده من قبل الأمريكي ،وهنا ن��رى �أن��ه بعد
ه��ذا ال��ت��ط��ور ال��زم��ن��ي ،ق��د ه���د�أت وط����أة التدخل
واال���س��ت��ع��م��ار الأوروب�������ي وان��ت��ق��ل��ت ال���ع���دوى �إىل
�أمريكا ،فحكومات �أوروبا تن�شد ال�سالم الآن �أكرث
مما م�ضى� ،أما اجلموح الأمريكي فهو يبحث عن
اقت�صاديات جديدة على ح�سب الآخرين ب�صفته
القوة العظمى يف العامل.
ي���ق���ال ق���دمي���اً �إنَّ ال��ن�����ص��ي��ح��ة ال���وح���ي���دة ال��ت��ي
ق��د ي�ستمع امل���رء �إل��ي��ه��ا ه��ي ال��ت��ج��رب��ة ،ون���رى �أن
الأمريكان قد بد�أوا برف�ض الن�صيحة من الغري
واال���س��ت��م��اع لتجاربهم والتعلم منها وتفنيدها،
ولكن هل يدوم هذا ال�صراع الأوروبي�-أمريكي؟
هل ت�ستطيع �أوروبا وهي القارة العجوز تروي�ض
�أمريكا وكبح جماحها وال�سيطرة عليها؟ �إذ �إنّ
هنالك مناو�شات وحوارات عديدة بني القارتني،
كما يقول وزير اخلارجية الأ�سبق الفرن�سي �أوبري
فيدرين« :نحن الغربيني نن�سى دائ�� ًم��ا ما�ضينا
الأ���س��ود ع�بر قليل م��ن ال��ن��دم وك��ث�ير م��ن فقدان
الذاكرة».
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