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ذو الحجة ١٤٤٠هـ  -أغسطس ٢٠١٩م

إشكالية األصالة والمعاصرة في الفكر
العربي الحديث

أم كلثوم الفارسية

عالقة الفكر العربي بامل�ستقبل هي عالقة املا�ضي باحلا�ضر واملا�ضي بامل�ستقبل واحلا�ضر بامل�ستقبل .من هنا ،ت�صبح جملة هذه العالقات جدليات لإ�شكاليات ثابتة ومتحولة يف
الفكر واملجتمع والتاريخ .فالفكر العربي على اختالف مرجع ّياته وتباين اجتاهاته وتنوع �آلياته وم�ضاعفاته  -منخرط بال�ضرورة يف �أن�ساق وم�سالك الفكر ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والفل�سفي والعلمي يف احل�ضارة والعامل املعا�صرين.

ف �ف��ي ك ��ل احل � ��االت والإح� � � ��االت ،وب ��اخ �ت�ل�اف امل�ن�ط�ل�ق��ات،
تلتقي �أ�سئلة الفكر العربي للم�ستقبل وامل�ستقبل للفكر
العربي يف �إ�شكاليات ثنائيات مل يح�سم فيها َب ْع ُد معرف ًيا
فل�سف ًيا و�سيا�س ًيا تاريخ ًيا واجتماع ًيا :احلداثة التقليدية،
املعا�صرة ،الأ�صالة ،التقدم ،الت�أخر ،اال�ستقالل ،التبعية،
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،اال� �س �ت �ب��داد ،ال ��وح ��دة ،ال�ت�ج��زئ��ة ،ال�ع�ق��ل،
النقل ،الأن��ا ،الآخ��ر من تلك الثنائيات التي متظهرت يف
العديد من �أبحاث املفكرين العرب املعا�صرين.
ي �ح��اول ال �ك��ات��ب م�صطفى ال�ن���ش��ار يف م�ق��ال��ه (امل���ش��اري��ع
الفكرية العربية املعا�صرة وامل�ستقبل) -واملن�شور مبجلة
«التفاهم»� -إي�ضاح � ّأن هذه الإ�شكالية م�شروطة معرف ًيا
وتاريخ ًيا ب�شبكة عالقات املجتمع العربي بذاته ونوعية
هذه العالقات بالآخر ،عرب التاريخ وموقفه منه وفعله
فيه؛ حيث تلتقي �أ�سئلة الفكر العربي للم�ستقبل حول
م�ستقبل الفكر العربي على هيئة ثنائيات مل يح�سم فيها
َب ْع ُد معرف ًيا وفل�سف ًيا و�سيا�س ًيا وتاريخ ًيا .ح��اول البحث
حتليل ج��وه��ر ه��ذه الإ��ش�ك��ال�ي��ة ،يف ��ض��وء امل�ه�م��ة ال�ك�برى
التي يواجهها هذا الفكر بكل فروعه والتي تتمثل يف نقد
املنظومات الغربية بالعالقة مع الفكر العربي م�ستفيدًا
من درا�سة ال�تراث العربي بغية حتديد مالمح امل�ستقبل
و�إعادة بناء ال�شخ�صية التاريخية.
�وح��ا لأن ي�شكل �إ��س�ه��ا ًم��ا يف ب�ل��ورة
مي�ث��ل ه��ذا ال�ب�ح��ث ط�م� ً
البنية الفكرية العربية امل�ستقبلية مل�شروع بناء م�ستقبل
الفكر العربي مع بداية القرن احل��ادي والع�شرين ،وما
ي�ح�ت��اج��ه م��ن ا��س�ت�ع��داد ذه �ن��ي ك��ي ت�ل�ع��ب الأم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة
دوره��ا الفعال على امل�سرح العاملي .وثان ًيا يف واق��ع البنية
االجتماعية  -ال�سيكولوجية ل�ه��ذا الفكر يف خ�صائ�صه
و�سماته و�آلياته ودينام ّياته ومبا يتوفر له من �إمكانات
وما يعانيه من �صعوبات.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر م��ا ق��دم��ه بع�ض امل�ف�ك��ري��ن ال �ع��رب من
�أط��روح��ات ج��ادة يف جم��ال نقد العقل العربي م��ن خالل
ال �ت�راث ،ي�ح��دوه��م ه��اج����س تفكيك م�ك��ون��ات ه ��ذا العقل
وه��اج����س ال�ت�ج��دي��د واحل ��داث ��ة ،وق� ��راءة ال�ن����ص ال�تراث��ي
قراءة مغايرة جديدة مع حماولة توظيف مناهج حداثية،

وط��رح �إ�شكاليات �أك�ثر حداثة ،لت�شريح هذا ال�تراث وفق
�أطر التفكري املنهجي والنقد الأب�ستمولوجيا؛ مع االنفتاح
يف حتليل الرتاث على الكثري من مقاربات ونتائج العلوم
الإن�سانية كالتاريخ وعلم النف�س وعلم االجتماع واللغة.
ول �ق��د ارت�ب�ط��ت ه ��ذه ال ��درا� �س ��ات -ال �ت��ي ت�ب�ل��ورت يف �شكل
م�شاريع عربية معا�صرة -تاريخيا بالرتاجعات ال�سيا�سية
يف ق�ضايا العدالة واحل��ري��ة والتنمية؛ بحثا عن حتقيق
بدايات جديدة لفكر نقدي يف جمتمعات نطمح �إليها هي
جمتمعات املعرفة.
�إال � ّأن املثقفني العرب اختلفوا اختالفا جلياً �إزاء املواقف
من الرتاث .فمنهم من يقبل الغرب كله والرتاث كله كما
فعل العقاد ومنهم من يقبل الغرب كله وبع�ض ال�تراث
دون بع�ض كما فعل طه ح�سني .ومنهم من يقبل الرتاث
كله وبع�ض ال�غ��رب دون بع�ض ،كما �صنع الإم ��ام حممد
ع�ب��ده ،ومنهم م��ن ي�ج��ري تعدي ً
ال يف ال�ت�راث ويف الغرب
معاً ،كما قام بذلك �أحمد �أم�ين وتوفيق احلكيم .ومنهم
من يكاد يرف�ض اجلانبني معاً ،فال هو قد تعلم �شيئاً من
ال�ت�راث ال�ع��رب��ي وال ه��و ير�ضى بقبول الثقافة الغربية
خوفاً من �أن يقال عنه �أنه من �أذيال اال�ستعمار.
ف�ل��و �أخ��ذن��ا ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال امل �� �ش��روع ال�ف�ك��ري للمفكر
امل��ارك �� �س��ي ط �ي��ب ت �ي��زي �ن��ي ،ك�ع�ي�ن��ة ل �ه ��ذه امل �� �ش��اري��ع ال�ت��ي
ج��اءت لتحدث ث��ورة جتديدية يف الفكر والواقع العربي،
ل��وج��دن��اه خ��ال�ي��ا مت��ام��ا م��ن �أي �إج ��اب ��ات لأ��س�ئ�ل��ة ال��واق��ع
العربي ،فالرجل ينطلق م��ن املارك�سية كمدر�سة فكرية
و�أي��دي��ول��وج �ي��ة ،وي�ع�م��ل ج ��اه ��دا ع�ل��ى �إع � ��ادة ب �ن��اء الفكر
العربي الإ�سالمي وف��ق ه��ذه ال��ر�ؤي��ة امل��ؤدجل��ة ،فبالرغم
من وقوفه �أم��ام م�سار التاريخ الإ�سالمي ،ف�إنه مل يقر�أ
الفكر العربي الإ�سالمي قراءة تاريخية ،و�إمنا عمل على
انتقاء حلظات تاريخية لي�ؤكد على حقيقة واح��دة ،وهي
الت�سليم بالنظرية املارك�سية باعتبارها حتمية تاريخية،
ولي�س بعيدا عن تيزيني جند امل�شاريع الفكرية الأخرى،
ت��دور يف فلك االيدولوجيا واحل��داث��ة ،فالأمر �سيان عند
القومي �أو الليربايل �أو املارك�سي ،القطيعة ثم القطيعة
مع تراثنا الفكري والروحي ،وهكذا جند م�شروع حممد

عابد اجل��اب��ري ،وم�شروع ح�سن حنفي ،وم�شروع ح�سني
مروة ،وم�شروع حممد �أركون ،ثم �سل�سلة تالميذ �أ�صحاب
ه ��ذه امل���ش��اري��ع يف م���ص��ر وال �� �ش��ام وامل �غ ��رب ال �ع��رب��ي ،كلها
تعمل يف خطة منتظمة ووا�ضحة ،وهي موا�صلة جمهود
اال�ست�شراق يف تخريب ال�تراث ،ولي�س ت�صفيته وتنقيته
كما يدعي �أ�صحاب هذه امل�شاريع الفكرية ،بقي �أن نقول � ّإن
احل�سنة الوحيدة لهذه امل�شاريع� ،أ ّنها وقفت عند حمطات
مهمة يف تاريخ تراثنا الفكري وامل�ع��ريف ،ميكن لأ�صحاب
ال�ضمائر احل�ي��ة والأ��ص�ي�ل��ة� ،أن تعمل يف اجت ��اه م�شاريع
فاعلة و�أ�صيلة ،تقر�أ ال�تراث ق��راءة �صحيحة وفق ت�صور
�شامل للمعرفة الإن�سانية ،ت�ستفيد منها وت�ست�أن�س بها يف
عملية النهو�ض احل�ضاري الذي نن�شده ،ثم تتجاوز هذه
امل�شاريع املتهافتة التي �أ�ضرت مب�شروعنا النه�ضوي.
وهنا نطرح ال�س�ؤال املقلق للدكتور زكى جنيب حممود
يف كيفية التوفيق ب�ين الأ��ص��ال��ة وامل�ع��ا��ص��رة يف ال�تراث
العربي �أو على حد تعبريه ن�صاً وحرفاً« :كيف ال�سبيل
�إىل دم��ج ال�ت�راث ال�ع��رب��ي ال�ق��دمي يف حياتنا املعا�صرة
لتكون لنا حياة عربية ومعا�صرة يف �آن » .و�أبان �أنّ امل�شكل
الرئي�سي يف الثقافة العربية �أ ّنها «ثقافة لفظ» وال بد
م��ن حتويلها �إىل «ثقافة علم و�صناعة» و�أن االهتمام
برتاثنا بغية املحافظة على هويتنا ال تكمن يف وج��ود
الكتب املحتوية على ه��ذا ال�ت�راث و�إمن ��ا الأم�ث��ل ه��و �أن
تتحول عن طريق ثقافاتنا �إىل وجهة نظر حية تدفع
�صاحبها يف م�سارب احلياة اليومية العملية ،ال �سيما و�أنّ
كل خطوة يخطوها الإن�سان تكمن وراءها خلفية فكرية
ا�ستمدها من التقاليد بالرتبية �أو من الدرا�سة بالتعلم
�أو ا�ستمدها من الت�أمل النظري الذي يتحول �إىل عمل
تطبيقي.
ختاما ندعو �إىل ا�ستعادة النموذج العربي  -الإ�سالمي
ك�م��ا ك ��ان ق�ب��ل ع���ص��ر ال �ت��ده��ور ال �ف �ك��ري �أو ع�ل��ى الأق ��ل
االع �ت �م��اد عليه ل�ب�ن��اء من ��وذج ع��رب��ي � -إ� �س�لام��ي �أ�صيل
يقتب�س م��ن ال �ن �م��وذج ال�غ��رب��ي ويف ن�ف����س ال��وق��ت تكون
لديه حلوله اخلا�صة مل�ستجدات الع�صر ،وال �ضري الأخذ
ب�أف�ضل م��ا يف النموذجني امل��ذك��وري��ن �أع�ل�اه والتوفيق
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