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  مقدمة

 وهل النقدي؟ ومنهجه فلسفته في ظهر للحداثة معنى فأي فعًال، كذلك كان وإن حداثيًا؟ فيلسوفًا كان العظم إن القول يمكننا هل
 عصر منذ ويوجد ُوجد ما إن أم فيها؟ المشاركة أو نقدها أو عنها التعبير من الفيلسوف يتمكن حتى عربية Modernityحداثة  ثمة

 البنى بعض سوى تطل لم بحيث تنموية، وال شاملة وغير شكليّة Modernization تحديث عمليات محض هو اليوم، حتى النهضة
 ومافياتها وأزالمها األنظمة من الممسوكة والتجارة والخدمي، الريعي االقتصاد على القائمة التحتية البنى وبعض الخاصة، الثقافية

 واألبوية والرعوية الهرمية البنية يطال تشريعي تحديث أي عن بعيدة التقليدية االجتماعية القوالب على المحافظة مع ومحسوبياتها،
 ُوجد ما إن أم استقاللها، منذ العربية األنظمة طالت سياسية حداثة هناك وهل اإلنسان. لحقوق الدولية الشرعة يحاكي أو للمجتمعات،

  العمق؟ في وطائفية الجوهر، في وقبليّة شكًال، حديثة أنظمة هو

 واقتصادية ودينية وسياسية اجتماعية وحركات شاملة، ومعنوية مادية بنيوية، بتحوالت تمثَّلت قد أوروبا في الحداثة كانت إذا
 تضاف استعمارية، وفتوحات جغرافية، باستكشافات وترافقت األوروبية، النهضة عصر منذ ومتتابعة مستمرة بصورة بلدانها اجتاحت

 القومية والثورة الفرنسية الثورة إلى وصلتف ومستتبعاتها، الصناعية الثورة مع جاءت التي والتقنية العلمية الثورة إلى ذاته الوقت في
 مثل من المفكرين دور وما العربي، العالم في والتحديث الحداثة عن نقول أن عسانا فماذا إليها، أدت وربما أوروبا، في البورجوازية

  وتغيره. تقدمه في المشاركة أو وصفه أو نقده أو الواقع عن التعبير في العظم صادق

 كانت فهل فيها، رغبة أو االقتصادي، واالجتماعي السياسي والتحديث للحداثة نتيجة هي العربي، الربيع ثورات كانت إذا أخيًرا،
 اتَّهم ما بمثل والطائفية الحداثية قبل ما األطر إلى عادت إنها أم للثورات، الحداثية الروح عن تعبيًرا وكتاباته العظم صادق مشاركات

 وبجرها؟. بعجرها السورية الثورة مع وقف عندما أو السياسية)، (العلوية عن وكتب نظَّر عندما العظم صادق المثقفين من عدد

 عند النقدي المنهج في تجلياتها إلى التطرق قبل الحداثة مفهوم تعريف ومحاولة الحداثة، تاريخ عند قليًال  التوقف من بد ال بداية
 العظم. صادق

  

 الحداثة؟ ما _1

 للطابعة غوتنبيرغ اختراع مع م1436 عام إلى يردها من فمنهم Modernity الحداثة لبداية التأريخ في عادة المفكرون يختلف
 معاهدة مع 1648 عام إلى بها يتقدم من ومنهم الكنيسة، سلطة ضد اللوثرية الثورة مع 1520 عام إلى آخرون ويعيدها المتحركة،

 بالثورتين الحداثة يربط من ومنهم الحديثة، القومية الدولة لنشوء الطريق ومهدت أوروبا، في عاًما) الثالثين (حرب أنهت التي وستفاليا
   .1776 واألميركية 1789 عام الفرنسية

 يشير كان أن بعد األشياء سيرورة إلى عام بوجه يشير الحداثة مفهوم إن« للحداثة: تعريفه معرض في حيدري إبراهيم د. يكتب
 ليست فالحداثة الوسطى... القرون في سائًدا كان ما مع جذريًا تتناقض والهوية، والعقل لإلنسان جديدة صورة ويفرض جوهرها، إلى

 والعمل التفكير أنماط تغيير هدفها وإبداع وتطوير نهوض حركة بل فحسب، واجتماعيًا ثقافيًا نظاًما أو تربويًا أو سياسيًا مذهبًا
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    الحداثة وتجلياتها في المنهج النقدي لصادق جالل العظم  

 »وحيوية تفاؤالً  أكثر نظرة إلى والحياة والكون األشياء إلى الجامدة النظرة تبديل هدفها مستمرة عقالنية تنويرية حركة وهي والسلوك،
)1(.   

 اإليمان أصبح لقد دنيوي، ديني إيمان فالحداثة جًدا شائع لمفهوم تبعًا :إنه )2( الثالث) الحداثة (موجات في ستروس ليو ويكتب
 األرض فوق الجنة تحقيق بل الجنة، في الحياة هو المبتغى ليس أبسط، وبطريقة العالم. بهذا إيمانًا جوهريًا، اآلخر، بالعالم التوراتي
 الثانية الموجة وينسب رئيسة، نسبة وهوبز ماكيافيلي من كل جهد إلى األولى الموجة ستروس ينسب أن وبعد صرف. إنسانية بوسائل

 تحويل في هيغل أهمية ينسى أن دون من ولكن رئيسة، نسبة نيتشه إلى الثالثة الموجة ينسب التنوير، عصر أي وكانط؛ روسو إلى
 على الُمعلمنة المسيحية هي الحداثة ماهية أن يبدو بات هيغل ومع للتاريخ. ابن إلى روسو عند كان كما للطبيعة ابن من اإلنسان
  والبين. الواعي هيغل هدف هي العلمنة أن افتراض

 ذكر إذ معينة، زمنية مدة على للداللة تاريخي سياق في واستخدمه للحداثة، واضًحا مفهوًما وضع فيلسوف أول هيغل كان لقد
 من نهائية و(مرحلة فاصل)، (حد العصر هذا أن بفرض وبصيرة، وعيًا أظهروا الذين أولئك بفعل التنوير، بعصر بدأت الحداثة بأن

 تجدًدا تشكل التي الجديدة) (األزمنة أفق من انطالقًا الحاضر، الزمن قوامة بأنه يُفهم وحاضر عالمنا، هو الذي العالم هذا في التاريخ)
  مستمًرا.

   وهي: مهمة، تحوالت فيها حدثت قرون ثالثة تخص الحديثة األزمنة أن هيغل ذكر وقد

 الجديد العالم اكتشاف  .1

 النهضة عصر  .2

  التنوير عصر  .3

 األزمنة إلى الوسطى القرون من وانتقاالً  مهمة تاريخية عتبة كانت عشر، السادس القرن في بدأت التي الكبرى التحوالت هذه
 مفهومات الحداثة صاحبت عشر الثامن القرن ومع جديدين. ومستقبل عصر والدة إلى تشير جديدة مرحلة على دالة وهي الحديثة،

 .)3( وغيرها االجتماعي والتقدم والنقد والعقالنية الحرية مثل من اليوم، حتى وأهميتها بجدتها تحتفظ زالت ما دالالت ذات جديدة

 بدأت مستمرة واقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية وثقافية مادية تحوالت جملة إنها القول: يمكننا للحداثة فهمنا نُجِمل ولكي
 في واألسطورة الدين محل لتأخذ رويًدا، رويًدا العلمية واالكتشافات العلم بصعود األوروبية النهضة عصر في األولية إرهاصاتها

 وعلم والرياضيات والفلك والكيمياء الفيزياء علوم في والمتراكمة المتعددة االكتشافات أدت وقد معه، والتعامل وتفسيره، العالم، فهم
 العاقلة تالذا وظهور بالطبيعة، اإلنسان عالقة تغير إلى بعد، ما في واإلنسانية االجتماعية والعلوم والتشريح والبيولوجيا األحياء
 لصروف خاضع كائن ومن عليها، سيد إلى للطبيعة ابن من اإلنسان ليتحول المعيش، والواقع والكون العالم فهم في رئيًسا مرجعًا
 والسياسية االجتماعية عيشه شروط في صلب ومؤثر وتاريخه لعالمه خالق إلى الغيب، عالم في والمكتوب والمصادفة والحظ القدر

 الكبيرة األسماء بعض نضع أن فيمكننا مختصًرا، إبراًزا الحداثة تاريخ في المهمة المحطات بعض نبرز أن أردنا وإذا واالقتصادية.
 وماكس نيوتن ثم ومن وكيبلر وغاليلي كوبرنيكوس مثل من الحديث، لإلنسان المستمرة النوعية التحوالت في بصماتها تركت التي

 ستيوارت وجون لوك وجون وروسو وهوبز ماكيافيلي أو والزمان، والحركة والميكانيك الفلك علوم في آينشتاين إلى وصوالً  بالنك،
 ثبات نظرية غيرت التي ومكتشفاتهما وداروين المارك ننسى أن دون من والسياسية، االجتماعية العلوم في ماركس إلى وصوالً  مل،

 الثورة تأثير أو للقيم، الخلقية األصول ضربت التي وفرويد بافلوف اكتشافات أو المقدسة، اإلنسان أصول وضربت الحية، األنواع
 وفي البروتستانتية، األخالق في الرأسمالية ألصول فيبر ماكس تحليالت أو المسيحية، للديانة البابوية المركزية ضرب في اللوثرية

 بوصفه الرأسمالي اإلنتاج نمط صعود تحليل في كينز إلى وصوالً  وماركس سميث وآدم ريكاردو أعمال ذكر يجدر الحديث االقتصاد
 اليبنتز، مع العليّة والعقالنية ديكارت، مع المفكرة الذات والدة نذكر الفلسفية الحداثة مسير في وأخيًرا للحداثة، مهما ماديا حاملصا

  وغيرهم. نيتشه، وعدمية هيغل، وتاريخية كانت، ونقدية هيوم، وشكيّة بيكون، فرانسيس تجريبية ثم

 السادس القرن منذ الحداثة تاريخ مجمل أن هو تأكيد، بكل واالنتقاء النقص من كثيًرا يحمل الذي التعداد هذا من قوله نريد ما
 الشهير البريطاني المؤرخ يد على« الحداثة بعد ما مفهوم مرة ألول معه ظهر الذي التاريخ وهو العشرين؛ القرن منتصف حتى عشر

 الالعقالنية وهي الماضي، القرن منتصف بعد الغربيين والمجتمع الفكر ميزت ثالث أمارات على يدل جعله وقد ،1959 توينبي
 بمجملها كانت وقد عنها، متفرعة عدة مركزيات وظهور وبنائها، األوروبية المركزية ظهور تاريخ هو ،)4( »والتشويش والفوضوية

 وكارل كوهن وتوماس وبودريار وليوتار دريدا وجاك دولوز وجيل فوكو ميشيل مثل من الحداثة بعد ما فالسفة وانتقاد نقد محطَّ 

                       
  (1) http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/5/444829.htm  
  (2) http://www.aljabriabed.net/n02_11machruhi.htm  

 .2009حزيران/يونيو،  2، 5756، العدد مجلة إيالف ،»ما هي الحداثة؟«د. إبراهيم الحيدري،  )3(
، (بيروت، دار الطليعة، شباط/فبراير 1ر، تعريب وتقريب، محمد الشيخ وياسر الطائري، طمقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات منتقاة من الفكر األلماني المعاص  )4(

 .10)، ص 1996
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 والدولة والعقل والذات اإلنسان مركزيات من تحمله بما الغربية المركزية جميعًا هؤالء انتقد وقد وغيرهم، فايرباند وبول بوبر
  ومنتجاتها. الحداثة ميتافيزيقا آثار من جميعًا وعّدوها إلخ، والقضيب والسلطة

  القروسطية. ومعاييره وقيمه الحداثي قبل ما الماضي وجه في شأنها من الحداثة رفعت التي المركزيات بعض هنا سنذكر ونحن

  اإلنسان مركزية -أ

 ومكتشف الطبيعة، في مؤثر مركز إلى المقدسة الكتب وتعاليم للكنيسة تابع ، مخلوق من الحداثة مع اإلنسان تحول فقد 
 في تغيًرا الحديثة العصور شهدت فقد المقدسة، الكتب توصيفات مع حتى يتعارض بما عليها، السيطرة على قادر وسيّد لقوانينها،

 من ال ذاته، من يقينياته فيستمد ويتمثلها، األخرى الكائنات إلى ينظر الذي الحاضر المتكلم هو اإلنسان غدا بحيث والمنظور الرؤية
 قابًال  وجوًدا أي صورة، العالم وأصبح الوسطى، العصور في عليه الشأن كان ما بمثل ذاته سلطة غير أخرى سلطة أو عقيدة تعاليم

  وتعقيلها. بتقعيداتها قوانينه وتضبط الحسابية، الكمية بمقاييسها اإلنسان يد تتناوله أن بعد موضوع إلى ونحوله فنغزوه، نتمثّله، ألن

  

  الدولة مركزية -ب

 أن إلى هيغل مع األمر وصل وقد والتمركز، الصعود في الحديثة القومية الدولة معالم بدأت 1648 عام وستفاليا معاهدة فمنذ 
 محمية، وحدود واستقالل سيادة وصاحب عاقًال، سياسيًا كيانًا الدولة وأصبحت المطلق، للروح األسمى التجلي بأنها الدولة يصف
 من وقوتها سلطتها تستمد الدولة وأصبحت الوطنية، والهوية التعليم ويحدد والجامعات والمستشفيات والمدارس السجون يبني كيانًا

 خاضعة كانت أن بعد الدولة، وعن السيادة عن الدين فصل إلى وصوالً  الدولة سلطة صعود أمام تتآكل الدين سلطة جعل مما الشعب،
 في وهيغل لوك وجون وهوبز ماكيافيلي من كل شارك وقد هللا. من مباشرة المستمدة المركزية البابا لسلطة الوسطى العصور في

   وقوانينها. مواطنيها، تجاه وحقوقها وواجباتها ووظائفها سلطاتها وتحديد الحديثة، الدولة مالمح رسم

  

  الذات مركزية -ج

 أصبحت الديكارتي، موجود) أنا إذًا أفكر (أنا مبدأ فمنذ الذات، بوالدة رئيًسا ارتباًطا ارتبطت الحداثة والدة إن القول يمكننا 
 لقد ،»للعالم ذاتية ورؤية الذات، انتصار الذات، أولوية هي الحداثة« فيتو: يقول لتحوالته، وماديًا قيميًا وحامًال  للوجود، مركًزا الذات

 نظاًما تملك الكائنات تعد فلم لحاملها، وبيان صاحبها، على عالمة هي ذاتًا مستقلة، ذاتًا نفسه يدرك الحديثة العصور إنسان أضحى
 مشوبًا هايدغر، يقول كما الجديد، اإلنساني النظام جعل ما وهذا الذاتية. قيمة لنظام تخضع أضحت وإنما اآللهة، وضع من هو قيميًا

 .)5( القديم اإللهي للنظام كان الذي القدسي الطابع فقد إلى نظًرا والتحول، التبدل بشوائب

 جًدا المهم التمييز عند التوقف بنا يجدر لكن وتغيراته، وتبدالته بتحوالته الحديث الزمن وسم ما أبرز هي العامة، السمات هذه
 إن« العظم يقول إذ ،Modernism بمعنى والحداثة ،Modernity بمعنى الحداثة بين العظم صادق أقامه الذي الخصوص بهذا

 النهضة عصر منذ ونتاجاتها األوروبي التاريخ حركة إلى شديد، باختصار يشير مفهوم هو (الموديرنيتي) األول بمعناها الحداثة مفهوم
 الثاني بمفهومها الحداثة أما وتوسعه. الرأسمالي اإلنتاج نمط صعود األول ومحركه اليوم، حتى اللوثري الديني واإلصالح

 القرن في وسيطرت وازدهرت عشر التاسع القرن أواخر في بدأت أوروبية فكرية أدبية فنية حركة إلى يشير فهو (الموديرنيزم)
 الناتج والتشويش المفهومين بين االختالط وينشأ وماالراميه. وبودلير رامبو الشعراء ومؤسسيها األوائل أعالمها أبرز ومن العشرين

 لها وتسفيه وتجريح نقد عملية وعلى األول بمفهومها الحداثة على قوية فعل رّدة على تنطوي (الموديرنيزم) بمعنى الحداثة ألن عنه
 غابرة طوباوية أزمنة إلى شديد رومانسي حنين لصالح مثًال، أليوت س. وت. هايدغر بالكامل، رفضها حد إلى البعض عند تصل

 االنسحاب إلى يميلون (الموديرنيزم) بمعنى الحداثة حركة في اليميني االتجاه ممثلي بعض (الموديرنيتي). بمعنى الحداثة على وسابقة
 الحداثة مواجهة في خالصة تصوفية دينية أو جًدا متعالية أخالقية أو صرفه جمالية ذاتية مواقف بتبني الحديث العالم من الروحي
 يوجد لم مثالي ماض إلى العودة تجربة في -أخرى أحيانًا والجماعي أحيانًا الفردي –الخالص عن الباحثون إنهم الحديث. والتاريخ

 روحانية عن أو القروسطية واإليمان الدفء عصور عن أو القدماء اإلغريق عند تماًما طوباوية صورة إلى أو مخيلتهم في إال قط
 حداثة في طبعا مخيلتك. في وتجميله تركيبه تحب شيء أي عن أو وبساطته األول اإلنسان بدائية عن أو المزعومة الشرق

 إلى تجاوزها إلى ويتطلع للرأسمالية معاديًا اجتماعيًا محتوى األول بمعناها للحداثة الصارم لنقده يعطي يساري جناح (الموديرنيزم)
   .)6( »تشابلن وتشارلي برشت وبريتولت بيكاسو عند كما أرقى هو ما

  

                       
 وما بعدها. 12للتوسع في هذا الموضوع، انظر، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، ص   )5(
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    الحداثة وتجلياتها في المنهج النقدي لصادق جالل العظم  

 العظم عند النقدي المنهج في الحداثة _تجليات2

 ال األول، نقول وعندما العربي. العالم في األول الحداثة فيلسوف إنه القول فيمكننا فلسفيًا، العظم تصنيف الممكن من كان إذا
 المفكرين من عدد هناك كان الزمني فبالمعنى والتجاوزي، والنقدي والتمثيلي المنطقي المعنى بل تأكيد، بكل الزماني المعنى نقصد

 المجتمع تحديث أهمية على التأكيد في سبقوه الذين العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن نهاية النهضة عصر منذ العرب
 الحياة مستوى من يرفع وبما الغرب، عاشها التي الحداثية النقلة مع يتناسب بما العربي، واالقتصاد والتعليم والتربية والثقافة والسياسة

 االجتماعي والتخلف الحضاري التأخر شرور تعاني زالت وما بقيت التي لبالدنا والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية
 يعنيه بما التحديث برغبة يكتف لم أنه هي عربيًا، األول الحداثة فيلسوف نسميه جعلتنا التي العظم ميزة لكن السياسي. واالستبداد

 يقدم لم إنه ثمّ  له)، ورافًضا للواقع ناقًدا كونه من الرغم (على حالم شعري نَفَس من يخالطه وما وتعال، انفصال من الرغبوي التفكير
لت جاهزة، خالصية مشروعات أي  لكي المشاريع تلك تبني إال المجتمع على ما بحيث ومصلحين، ُدعاة إلى المفكرين من عدًدا حوَّ

 قبل وما (المثالية)، للمظاهر مزدوج منهجي بنقد قيامه عبر تجلَّت العظم حداثة إن بل التقدم)، (دار إلى التخلف) (دار من ينتقل
 من فهو معًا. آن في والعربي الغربي الفكرين في حداثية)، بعد (ما منطلقات من لكن للحداثة جوهريًا المعادية أو جميعها، الحداثية

 والتعرية والسجال والبحث النقد بسهام له وتوجه إال العربية الثقافة في اجتماعيًا أو دينيًا أو سياسيًا أو خلقيًا تابو يترك لم أولى جهة
 من حاول بامتياز وحداثية معاصرة مواقع من كله وذلك وجديدة، جريئة واجتهادات واضحة، بدائل لتقديم محاولة في والمقارنة،

 في الغربية الحداثة واجهتها التي والمشكالت والسياسية والثقافية والسياسية االجتماعية مشكالتنا في والفصل الوصل العظم خاللها
 البشر بين الفوارق أن معًا، آن في والكوسموبوليتي النقدي الفلسفي الفكر ضوء في ليخبرنا واستقرارها وصعودها انبثاقها مراحل

 ال ومتبّدلة، متحولة سياسية اجتماعية وهي جوهرية، ال وزمانية، تاريخية هي مكان، كل وفي وهناك هنا والحضارات والثقافات
 الفلسفات ومعاصرته والفلسفية، الثقافية مكوناته ساعدت أخرى جهة ومن إلخ. المحفوظ... اللوح في مكتوبة وال أصيلة وال ثابتة

 المثالية أشكال ضد والمعاصرة الحديثة الفلسفات ضوء في مساجلته األم، بلغتها معظمها الحديثة الفلسفة وقراءته الجديدة، الغربية
 أيقونة ماركس فيه يعامل لم ومتماسك، صلب هو ما بقدر مرن ماركسي منهج إلى مستنًدا جميعها، الحداثية بعد ما وتفرعاتها الغربية

 األكثر النقدي السالح بمنزلة كان الماركسي التاريخي المادي المنهج إن بل العربية، وغير العربية األيديولوجيات حولته مثلما ونبيًا
 والرؤى الصائبة التحليالت مالحظة أن إال المنهج، هذا مع اختالفنا أو اتفاقنا عن النظر بغض إنه القول، يمكننا ولذلك يده. في أهمية

ن تجعلنا كتاباته، مجمل في العظم قدمها التي المبدعة واالجتهادات الواضحة ر نثّمِ  استخدمها التي الكبيرة المنهجية األداة تلك ونقّدِ
  وتحليليًا. نقديًا معه والتعامل فلسفيًا، العالم رؤية في صادق

ف ما كثيًرا  محض أنه كهذا اتعريفً  السامع أو للقارئ يبدو ما وغالبًا ناقد؛ بأنه اختزاليًا، تعريفًا وغالبًا رحيله، بعد اليوم العظم يعرَّ
 كتابات مجمل على اطالعنا لكن جديدة، فلسفية رؤية يقدم أو أصيًال  نصا يبني أن دون من وينتقدها النصوص، يقرأ باحث أو ناقد

 أو وعيه في ومعششة أصيلة استراتيجية وهي أداة، كونه من أكثر استراتيجية بمنزلة كان صادق عند النقد إن نقول: يجعلنا العظم
 من مستوحاة االستراتيجية تلك بأن ونظن وفاته. حتى األولى بداياته منذ لنفسه اختاره الذي الفلسفي خّطه وحاكمة الماركسي، الوعيه
 الصواب أجانب أنني أعتقد ال« يأتي: ما -المثال سبيل على- والتاريخ) المادية عن (دفاًعا في نقرأ حيث وأعماله، وحياته نفسه ماركس

 وراق متطور امتداد هو ماركس، عند وتجاوز) تركيب من يستتبعه وما وسجال نقاش من عليه ينطوي (وما النقد إن أقول حين كثيًرا
 من الحياة على قادًرا يعد لم ما هدم العموم، على أعني، التاريخية، وأهميته اإلبستمولوجية وظيفته في ديكارت عند الشك لمنهج

 ناحية من المبحوث بالموضوع وموضوعية ودقة تقدًما أكثر علمية معرفة لتحصيل والتمهيد أولى، ناحية من لها وقابًال  المعارف
 حتى الفعلية. محتوياتها في أو الفرعية أو الرئيسية عناوينها في النقد عبارة دوًما ماركس مؤلفات أهم تحمل أن صدفة ليس ثانية.

 األوروبي االجتماعي النظام بسيطة: حقيقة إثبات إلى الهادف والسجالي النقدي جانبها لها كان البدائية للمجتمعات ماركس دراسة
 هذا منظرو يؤكد كان كما لإلنسان بالنسبة الطبيعي المجتمع هو بالضرورة ليس ومؤسساتها الخاصة الملكية على القائم المعاصر

 حين وقوته لحيويته الماركسي الفكر افتقاد صدفة ليس أنه كما الدوام. وعلى وقت كل في ويشيعون وعلماؤه وأيديولوجيوه النظام
 على نظرة إلقاء يكفي وربما .)7( »ومحتواه حركته على الدوغمائية فيها سيطرت التي العقود في كامل شبه غيابًا النقدي محتواه غاب

 وجوهرية تفكيره، في حاضرة النقدية االستراتيجية هذه كانت كم لندرك الفعلية) محتوياتها أو الفرعية أو (الرئيسة العظم كتب عنوانات
 الماركسية بقاء عّده في سارتر مع يتفق أنه دام ما ماركسيًا، فيلسوفًا تسميته في غضاضة ليجد يكن لم العظم أن ظني وفي كتاباته. في

  الرأسمالي. النظام هو السائد النظام دام وما معاصرة، فلسفة

 صعودها مراحل رافقت جوهرية قيم خمس على قامت قد الحداثة كانت إذا أنه هنا، نفسه يطرح الذي السؤال يبقى لكن
 والتصنيع Liberalization واللبرلة Secularization والعلمنة Rationalization العقلنة هي واستمرارها،

industrialization والتحضُّر Urbanization، للحداثة؟ المتعددة األوجه هذه حول العظم عند مستقلّة أبحاثًا نجد لم فلماذا 
 في منثورة وهي العظم، عند األيديولوجية والذهنية المعرفية المكونات في دائًما حاضرة كانت القيم تلك أن هي المدروسة قناعتي

 العرب، المفكرين عند سادت التي والنخبوية، الفوقية والملقِّن الُمعلِّم روح عن العظم ابتعاد أن إال العين، تخطئه ال نثًرا وكتاباته كتبه
 أسلوبًا، والمنطق منهًجا، النقد واعتماده والمعلَّبة، الجاهزة واألفكار للقيم الحامل والرسول والداعية الُمصلح دور عن وابتعاده

                       
 .130-129العظم، دفاًعا عن المادية والتاريخ، ص  )7(
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 تلك معتنقي من جعله الثمين، من الغثّ  تمييز على وقدرته القارئ عقل واحترامه ُسبًال، البناء وإعادة والهدم والتحليل والتشريح
  .»الشرب على إجبارها يمكننا ال ولكن النهر، إلى الفرس إيصال يمكننا« تقول: التي القديمة الحكمة

 خالل من قيم من تحتويه وما الحداثية، المفهومات تلك العظم استخدام كيفية عن يعبران محددين مثالين نعطي أن ويمكننا
    أخرى. أحيان في مباشر وغير أحيانًا مباشًرا توظيفًا أعماله سياق في وتوظيفهما والعلمانية العقالنية لمفهومي استخدامه على اإلضاءة

 الدينية) و(الذهنية الديني الفكر أي أهمية، العربي العالم في والعقالنية العقلنة يعيق ما أكثر إلى العظم توجه األولى، بداياته منذ
 وبما العالم، لرؤية آلية هو بما ذاته، الديني) (الفكر نقد العظم اختار وقد كلها، العربية الحياة تفاصيل في واسعًا انتشاًرا المنتشرة

 وعملية نظرية وتحليالت وشروح تفسيرات من به يقوم وبما واآلخرة، والكون والدنيا الحياة عن كوسمولوجية تصورات من يحمله
 فعله ما وبخالف دينية. أسس على غيره أو االجتماعي أو السياسي الصعيد على كان إن نعيشها، التي والحياتية المباشرة للمشكالت

 مما الرغم على فحسب؛ الديني (للخطاب) بنقده التوجه العظم يرد لم الديني)، الخطاب (نقد كتابه في بعد فيما زيد أبو حامد نصر
 إن أي الديني، الخطاب عند تتوقف ال المشكلة أن العظم إلدراك برأيي وذلك غيبية، وأيديولوجيا العقالنية من الخطاب هذا يحمله

 في هي المشكلة إن بل له، المتلقي أو الحامل العقل تغير غيرناه إن الذي الخطاب في وقابعة سطحية أو ظاهرية ليست المشكلة
 ذاته، األساس هذا يضرب أن العظم أراد ولذلك أوًال، للعالم الدينية والتصورات الديني للتفكير والمعرفي اإلبستمولوجي األساس

 الروح أن إال الخطاب)، (أي الثاني النقد أهمية من الرغم وعلى فقط، الدينية الخطابات أو الخطاب في تتجلى التي مظاهره وليس
 إلى توجًها وأكثر جذرية، أكثر نقده كان ولذلك العظم، لتغري تكن لم النقد من النوع هذا تَِسمُ  التي التوفيقية، وأحيانًا اإلصالحية؛

 الكتاب مقدمة في الديني، الفكر نقد في تراه ولذلك مظاهرها. إلى فقط وليس دوران، أو لفّ  دون من مباشرة؛ ذاتها المشكلة صلب
 الفكري البنيان جوانب بعض نقد إلى العرب التقدميين الكتاب من عدد تصدى 1967 يونيو حزيران/ في العربية الهزيمة بعد يقول:

 والتشريع... والثقافة الفكر إلى الموجه النقد هذا بقي األحيان، معظم في أنه، غير وإرثه، العربي المجتمع لحياة التقليدي واالجتماعي
 بعض ترديد في انحصر النقد معظم أن إال الدينية، الذهنية وخطورة وأهمية بشمولية يعترفون الجميع أن ومع وهزيًال. ضعيفًا إلخ،

 العجائبية) والحلول واألساطير بالغيبيات واإليمان االتكالية) الغيبية بـ(الذهنية التنديد حول المستهلكة والكليشيهات الواسعة التعميمات
 الدولة بناء وفي ومداراتها، األمور معالجة في العقالني) و(المنهج العلمي) (باألسلوب األخذ وقادته العربي الشعب مناشدة مع

 المراجعة من أساس على يرفضها، التي الغيبية الدينية الذهنية ينقد والمناشدين المنددين أولئك من أحًدا ولكن التكنوقراطية، العصرية
 هذه في أحاول إنني قلت إن كليًا للصواب مجانبًا أكون أال وأرجو للحوادث، وتفسيراتها ومزاعمها إلنتاجها المباشرة العلمية العقالنية
  .)8( العربي العام الرأي على والمعروض المعروف الديني للفكر النقد من الملموس النوع هذا أمارس أن األبحاث

 مكوناتها جميع تجاه اإليجابي الدولة حياد« بأنها للعلمانية وبسيًطا واضًحا تعريفًا قدم من أول العظم كان العلمانية؛ يخص ما وفي
 وهو معروف، للعلمانية دينًا) بوصفه الدين (وليس اإلسالمي العالم قابلية من العظم وموقف ،»وغيرها والمذهبية والدينية االثنية
 العالم في ترى التي المتحجرة السكونية المواقف ضد وذلك والشعوب، المجتمعات لتقدم والتاريخية المادية نظرته مع ذلك في منسجم
 التي نفسها السكونية للنظرة وضًدا وغيرها، والديمقراطية والعلمانية والتبدل للتقّدم قابل غير متحجًرا مغلقًا عالًما واإلسالمي العربي

   وعالمهم. عالمنا بين مطلقًا فصًال  وتفصل بالغرب، خاصة القيم تلك ترى

 أو األفريقية أو اإلسالمية المواثيق مثل مدونات تدبيج أن الواقع العلمانية): اإلنسانية والنزعة (اإلسالم كتاب في العظم يقول
 مكانة اكتسب قد األصلي العلماني اإلنساني النموذج أن حقيقة تؤكد إضافية شهادة يشكل اإلنسان، لحقوق الهندوسية أو الصينية

 جميعًا. والقضايا األمور هذه على للحكم الُملزم المعياري النموذج بوصفه ومكانته المشترك، البشري الخير بوصفه مكانته مزدوجة،
 الموقف هذا وموائمة، مريحة رائجة، موضة اآلن وهو وسواه، الحداثي بعد ما الموقف من الضد على النقطة، هذه على أشدد أن وأود
 مقصيٌّ  المعاصر اإلسالمي العالم وأن الغرب، قيم أعمق تشكل اإلنسان، حقوق واحترام الديني، والتسامح التعبير، حرية قيم بأن القائل

 وحقوق والتسامح والديمقراطية التعبير، حرية لجوهر المباشر النقيض هي التي الخاصة، بقيمه العميق تعلقه بفعل القيم هذه عن
  شاكل. وما والعلمانية، اإلنسان،

 مواجهة في (الصنمية) الجامدة الغربية القيم من مجموعة يضع الذي اإلقصائي، الالتاريخي، السكوني، المتعالي، الموقف هذا إن
 توكيد وإعادة أوًال، العالم، وبقية الغرب بين االنقسام توكيد إعادة يعني األولى مع متنافرة إسالمية لقيم جامدة صنمية مجموعة

 ويستخدمونها كلها، العالم أرجاء في التعبير حرية وخانقو الديمقراطية، قامعو إليها يتطلع التي والمسوغات والذرائع التبريرات
  .)9( حال أية على ممارسته يجيدون ما ممارسة في الستمرارهم تستويغًا كبير بارتياح

 أرض من انطالقًا وذلك معًا، والعربي الغربي الثقافيين المنتَجين من كًال  طال العظم عند المزدوج النقدي المنهج بأن سابقًا قلنا
 من لكل العظم قدمه الذي الرهيب المنهجي النقد من نستقيه الموضوع، هذا حول واحد بمثال سنكتفي وهنا عنده، الثابتة الحداثة
 أننا إلى ونشير ودقيقًا، مفصًال  اشتغاالً  عليهما اشتغل العظم أن وبخاصة العربية، الثقافة في وأدونيس الغربية الثقافة في هايدغر
 والتاريخ)، المادية عن (دفاًعا كتابه في رئيًسا تقديًما لهايدغر، العظم قدمه مطول نقد من البحث أغراض تخدم أجزاء سنقتطع

  أيًضا. التحريم) (ذهنية كتاب وفي نفسه الكتاب في وألدونيس

                       
 7)، ص 2003، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، نيسان/ أبريل 9الل العظم، نقد الفكر الديني، طصادق ج )8(
 .9 -8)، ص 2007، (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 1صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، فالح عبد الجبار (مترجًما)، ط )9(
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    الحداثة وتجلياتها في المنهج النقدي لصادق جالل العظم  

 ومن الموديرنيزم بمفهوم األوروبية الحداثة في اليميني للجناح المنظرين وأبرز أهم من واحًدا هايدغر يعدَّ « العظم: يكتب
 أن بخاصة به، ويلتزم الجناح هذا إلى ينتمي أدونيس أن هي قناعتي الموديرنيتي. بمعنى أي عموًما، للحداثة ورفًضا عداءً  أكثرهم
 وجود أو األقداس قدس وعبقريته وإبداعه لغته طريق عن أو طريقه عن ينكشف الذي النبي من نوًعا الشاعر من جعل هايدغر

 عداء العمق في معادية وهي الموديرنيزم بمعنى الحداثة إال تقصد ال عنها ومداخالته الحداثة حول أدونيس مناقشات الموجودات.
 من الحداثة، عن طروحاته في ببراعة، يستفيد أدونيس أن إال العام. الموديرنيتي وبمفهوم الكبرى تجلياتها بجميع للحداثة شديًدا

  .»للعبارة العربي االستخدام في إليهما أشرت الذين المفهومين بين الحاصل االلتباس

 بمفهوم والحداثة للتحديث بقوة الداعي التقدمي بمظهر دوًما، وليس األحيان، معظم في يظهر، بأن ألدونيس اللبس هذا يسمح
 للحداثة المعادية الموديرنيزم حداثة في وأصولية وارتدادية رجعية األكثر الطروحات إلى إال حقًا يدعو ال إنه حين في الموديرنيتي،

 (والية لطروحة الدقيق الالهوتي أدونيس تنظير لنا يفسر ما هذا في اليوم. أحياء عربًا بوصفنا حقًا يهمنا ما وهو اآلخر، بمعناها
 ناصري واشتراكي سابق، وعلماني سابق، قومي هو للعظم، والكالم أدونيس؛ أن العلم مع هذا عنها، جًدا األصولي ودفاعه الفقيه)،
   أيًضا. سابق متطّرف ويساري سابق،

 (وجود الهوت عن جوهري بشيء يختلف ال الحداثة) (بيان في أدونيس يشرحه الذي اإلبداع الهوت أن العظم ويكشف
 الهوتية بلغة إال أدونيس منه يقترب وال هذا، الموجودات لوجود األدونيسي االسم هو (اإلبداع) الواقع في هايدغر. عند الموجودات)

 والمخبوء، والمحجوب، والمكبوت، الباطن، بمثل: الشرق أدونيس بها يتناول التي العبارات إن ثمّ  وصريحة. واضحة لكن قليًال  معدلة
 أدونيس بها يصف التي العبارات أما الموجودات. وجود على هايدغر عبرها يحيلنا التي نفسها العبارات هي والوحي، والصمت،

 بعد الموجودات هايدغر بها يصف التي نفسها العبارات هي والنسق، والمادة، والمنهج، والتقدم، والمكشوف، الظاهر، بمثل: الغرب
 بأصلها االهتمام من بدالً  بها يتلهى وأخذ األصيل، وجودها من األولى؛ اليونانية الكشف مرحلة على الالحق الغربي، الفكر انتزعها أن

 انحراف إلى أدونيس عند يتحول هايدغر، يصفه ما بمثل المؤسس األصلي ينبوعها عن الغربية الميتافيزيقا انحراف إن ثمّ  الروحي.
  وغيرها. واإلمبريالية والتقنية المادية باتجاه واإلبداع الوحي على المؤسس الشرقي أصله عن كله الغرب

 التراث (أي الثاني والنص المنزل، هللا وكتاب والقرآن الوحي أي األول، النص يسميه ما بين -العظم بحسب- أدونيس يميز
 حقيقة الزمني الدنيوي الثاني النص فحجب السياسي، والصراع التاريخ قوى بفعل األول النص حول نشأ الذي اإلسالمي) العربي
ح المقدس. اإللهي األول النص  وترك إبداعه، واستلهام األول، النص إلى الرجوع في يكمن اليوم عربًا بوصفنا خالصنا أن إلى ويُلّمِ
 عند والمتحول الثابت بين الصراع إن ثم أكثر. ال إسالمي بلباس خالصة هايدغرية طروحة هي بالمجمل وهذه جانبًا، الثاني النص

 نسبيان، والتحول الثبات المعنى، بهذا وتأويله. األول النص تفسير فهو موضوعه أما فقط، الثاني النص إطار ضمن يجري أدونيس
 األول، للنص الباطن المعنى فهو العمق وفي عنده الحقيقي الثابت أما ويثبت، ويتجمد يتنّمط المتحول إن ثم أيًضا يتحول الثابت إن إذ

 موقف ليس المظاهر، من الرغم على فإنه ولذلك الحداثة). (بيان تعبير حد على يشيخ) وال له عمر (ال وما حديث)، (أبدي هو ما أي
  ودوًما. أزليًا الحديث مع ثم ومن يشيخ، وال له عمر ال الذي الثابت، مع بل الثابت وضد المتحول مع األخير، التحليل في أدونيس،

 من وباألجوبة فقط، واألشياء بالموجودات أفالطون منذ الغربي الفكر اهتمام أدى كيف شرح الذي هو هايدغر بأن العظم يرى
 خالص ال بأنه هايدغر طروحة وكذلك األصيل، الروحي ومصدرها الموجودات وجود حجب إلى الكبرى، الوجودية األسئلة دون

 أدونيس دعوة إن يضيف: ثم جيًدا. معروفة األول الروحي الينبوع إلى العودة أجل من واألجوبة واألشياء الموجودات بترك إال للغرب
 العمق في لكنها والتحديث، للحداثة منه انتصار كأنها تبدو أحيانًا، ماركس طريقة وعلى للدين، الجذري النقد إلى كثيرة نصوص في

 محله، األول اإللهي الروحي النص وإحالل إزاحته أجل من الدنيوي التاريخي الثاني للنص الجذري النقد إلى دعوة إنها كذلك. ليست
 هي للدين الجذري النقد إلى دعوته إن أخرى، وبعبارة ورايته، األول النص وثن لواء رفع أجل من الثاني النص لوثن تهديم إنه

 الموجودات وجود تجربة إحالل بغرض وتحطيمها الغربية للميتافيزيقا الجذري النقد إلى المعروفة هايدغر دعوة عن مؤسلمة صورة
 األسئلة أولوية المجالت، في الكثيرة ومقابالته كتاباته في أدونيس تأكيد فإن هنا ومن والكشف. الروحي اإلبداع تجربة أي محلها،

 إن هايدغر، فعند صريح، هايدغري مصدر ذو تأكيد هو عنها، تطرح أن يمكن أو ُطرحت التي األجوبة على الكبرى الوجودية
 سقراط، قبل وفنانوهم وشعراؤهم اإلغريق فالسفة كبار هم باألجوبة اهتمام دون من نفسها طرح تعيد التي اإلبداعية األسئلة أصحاب

 وتابعوهم وأرسطو أفالطون فهم الوجودية، وتجربتها وبريقها، األولى، األسئلة ضياء وحجبت تراكمت، التي األجوبة أصحاب أما
 األجوبة الواقع في أجوبة، على تحيل وال األسئلة، من مزيد على تحيل أدونيس عند األسئلة إن ثم الغربي. الفكر تاريخ امتداد على
 أحد ألن حال أو مكان أي إلى توصل ال أدونيس عند األسئلة إن نجد هايدغر، عند األمر هو ومثلما بذاته. واالنحراف المستنقع هي
 المستمر أدونيس تأكيد أن يتضح هنا ومن عليها. هو الذي الحال غير حال أو فيه هو الذي المكان غير إلى العمق، في يصل، ال منّا

 الدينية ووجوديته هايدغر الهوت صميم من هما اإلمكان، تاريخ هو الحقيقي التاريخ أن على وإصراره الواقع، على اإلمكان أولوية
 سيما وال نيتشه، عن مقتبس هايدغري موقف هو لها، وإبداع لألشياء، خلق فعل بوصفها بالتسمية أدونيس افتتان وأن المضمرة،

   الفرح). (العلم كتابه

 وإبداع خلق هي ألنها شيء، ال من وتبدع تخلق بل ترمز، وال تمثل وال تعكس وال تحاكي ال هايدغر، عند األصيل بمعناها اللغة
 نماذج أو سوابق أو مقدمات بال وإبداع خلق هي األصيلة (كن) عبارة ألن إال األشياء تكون وال يسميها)، مثلما الوجود بيت (هي

 ثم ومن الهايدغري التبنّي هذا من أقوى واإلبداع الخلق لمعنى الحرفي األصولي الالهوتي للنموذج تبنّ  من هناك هل اآلن، جاهزة.
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 باسم كلها الطروحات لهذه يروج أدونيس المسألة؛ هذه في وأدونيس األول المعلم بين مهم فارق هناك ذلك مع بعده؟ من األدونيسي
 فخره وفي التحديث، واحتقاره الحداثة، رفضه في تماًما صريح هايدغر إن حين في والدين، للتقليد الجذري والنقد والتحديث الحداثة

  العشرين. القرن في عنها النكوص لضرورة األكبر والمنّظر حداثة،– اآلنتي معلم بأنه

 المتطرفة برجعيتها النازية األصالة يعتنق جعله أهمية، واألكثر األوسع التاريخي بمعناها للحداثة الكامل هايدغر رفض إن
 يعتنق جعله الجّدي التاريخي بمعناها للحداثة المشابه أدونيس رفض إن ثمّ  معروف، هو مثلما نثًرا ويمتدحها عنها ويدافع لها وينّظر

   أيًضا. معروف هو ما بمثل ونثًرا، شعًرا ويمتدحها عنها، ويدافع لها، وينّظر المتطّرفة، بقروسطيتها الخمينيّة األصالة

 نقد من تضمنه لما األدب؟) (ما الصيت ذائع سارتر كتاب إلى العودة في وجدها التي الكبيرة الفائدة عن العظم يخبرنا أخيًرا،
 عمليات تصوير في والعدمية والرجعية سارتر)، تعبير حد على األرستقراطية (أو النخبوية االتجاهات لهذه رائع وتسفيه الذع،

  .)10( وأهميتهم لدورهم وتفريدهم ألنفسهم أصحابها وتجميل والفني األدبي اإلبداع

 التي والمقاربات والمقارنات والسجاالت االنتقادات جملة هو أوسع، سياق في المحدد، والسجال النقد هذا وضعنا ما إذا اآلن،
 اثنتين؛ نقطتين على مبنيًا نجده استقالل وهو عنده، الفلسفي) (االستقالل مستوى نرى أن يمكننا ربما كتبه، مجمل في العظم أجراها
 الفلسفي التفكير سمات أكثر إحدى وهذه يكن، مهما مفكر أو فيلسوف وأي فلسفة أي وبين بينه فاصلة نقدية مساحة إبقاء هي األولى
ر، أو شارح أو ناقل محض يكون بأالّ  للعظم سمحت إذ أهمية، واألصيل الحر  مثل الماركسية؛ مقدمتها وفي الغربية، للفلسفات ُمفّسِ

 والفلسفات ماركس من كًال  يوّظف جعلته بل العرب، الحداثيين بعد ما أو الوجوديين أو البنيويين أو الماركسيين من عدد فعل ما
 الثقافي للمنتج ونقده جهة، من العربيين والثقافة للواقع هو نقده خدمة في األخرى، الكثيرة الفلسفية قراءاته ومجمل الماركسية،

  وفريد. متميز (عظمي) بقالب كله ذلك إخراج ثم ومن أخرى، جهة من الغربي والسياسي والفلسفي

 ذاته من الفلسفي قوله يبدع بأنه االدعاء أو الخجل أو الحرج له يعنيا لم النقدية، والمساحة الفلسفي االستقالل إن الثانية، النقطة
 أن نجد تماًما، العكس على بل وفلسفاتهم، السابقين بالفالسفة يربطه رابط وال تمثُّل وال صلة وال أثر ال إنه أو العدم، من أو المجردة

 وتُظهر الفالسفة. لكبار الفكرية و(األيقنة) الدوغمائية من والتحرر للتجاوز مهًما طريقًا له بدا والتمثل، بالتأثر الذاتي االعتراف هذا
 برغسون أو هوسرل أو سارتر مثل من الفالسفة، ألحد فلسفية بفكرة واالستشهاد اإلعجاب بين وتنقله النقدية، ومسيرته العظم، نقديات

 التجاوز، أجل من إال عنده تمثل ال أنها أخرى، ومواضع أفكار في ذاته للفيلسوف الشديد النقد وبين هيغل...إلخ؛ أو راسل أو كانط أو
 واالقتصادي االجتماعي السياسي الواقع فهم سوى لألفكار وظيفة وال األفكار، سوى إليه بالنسبة مهم وال العقل، سوى عنده كبير وال

 للفلسفة الكبرى المهمة بأن المحصلة في العظم إدراك سعة كله ذلك ويبين وواقعيًا، عمليًا تغييره ونحاول نهضمه، لكي نعيشه، الذي
 أي من ليةالعق الدوغمائيات وال الكبرى السرديات وال الفلسفية، المذاهب إنتاج ال النقد، هي اليوم أحياء عربًا بوصفنا يخصنا ما في

   كانت. نوع

 بالمشكالت الفكري ارتباطه مدى العظم، عند ثابتة حداثية أسس على المبني لالستقالل الخلفي) (المشهد في نلحظ أن ويمكننا
 الحلول طرح في ومجتهًدا المشكالت، لتلك معاصًرا أبقاه ارتباط وهو العربية، منطقتنا في نعيشها زلنا وما كنّا التي الكبرى المعاصرة

 الديني) الفكر (نقد من مشاركاته نقرأ أن ويكفي وفاته، حتى الستينيات في الفلسفي مشواره بداية منذ مفاصلها ألعمق شرًسا وناقًدا لها،
 حواراتوال المقاالت في مشاركاته إلى وصوالً  العولمة)، (ما أو التجريم) وعقلية التحريم (ذهنية بـ مروًرا الهزيمة)، بعد الذاتي و(النقد

   كلها. وتقلباتها بوجوهها المعاصرة بمشكالتنا ارتباطه مدى لندرك السورية، الثورة في والمقابالت

 وعدم للعالم، وتصوراتها وقيمها مقوالتها من وانطالقه الحداثة، ألرض الواعي العظم اختيار أن نلحظ، أن أيًضا ويمكننا 
 للعالم وتصوراتها وقيمها، الطنانة، ومشكالتها الرنانة، بمصطلحاتها الحداثة، بعد لما والمستجدة الجديدة التيارات سحر خلف انجراره
 مجمل أن العظم إدراك هو األحيان، بعض في وِجّدة وتنوع غنى من فيها ما كل من الرغم وعلى واألفراد؛ والمجتمعات والذات

 يخص ما في سواء حداثية، مشكالت هي أوًال؛ لها والتصدي مواجهتها وعلينا المعاصر، العربي المستوى في نعيشها التي مشكالتنا
 وسيطرة العلم يخص وما الطغموي، واالستبدادي المتخلف السياسي ونظامها الدولة يخص ما في أم والسياسة، بالمجتمع وعالقته الدين

 المشكالت تلك آخر إلى الذات، أو والعقل وحقوقها، المرأة أم وتخلفه، االقتصاد يخص ما في أم والغيبيات، واألسطورة الخرافة
 إحراًزا منها أيًا نحرز لم زلنا ما بينما اليوم، محرزاتها من وأصبحت الغرب، في صعودها أطوار في الحداثة واجهتها التي المعروفة

 بصورة اليوم الغرب يفعله ما نفعل لكي سورية، في الحال هو مثلما شهيد؛ مليون ندفع ألن مضطرين زلنا ما بل بالدنا، في حقيقيًا
  سنوات. أربع كل الجمهورية رئيس وتغيير للسلطة، السلمي التداول أي بدهية،

 أو غموض أو تأتأة أو ارتباك أي وبال واضًحا، كان موقفه أن سنجد السورية، الثورة من العظم موقف عند أخيًرا توقفنا ما وإذا
 مقاالته مجمل في جديدة ومفهومات مفيدة، اجتهادات قدم إنه ثم والديمقراطية، والكرامة بالحرية وتطلعاتها الثورة جانب إلى تسويف،

 واالتهامات والمناقشات الخالفات من كثيًرا -يزال وما- أثار الذي السياسية) (العلوية مفهوم مقدمتها وفي الثورة، في وكتاباته وحواراته

                       
، (دمشق: دار المدى للنشر والثقافة، 2، والعظم، ذهنية التحريم: سلمان رشدي وحقيقة األدب، ط235ص  -230ا عن المادية والتاريخ، ص صادق جالل العظم، دفاعً  )10(

 وما بعدها. 74)، ص 2004
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    الحداثة وتجلياتها في المنهج النقدي لصادق جالل العظم  

 عدائهم من أكثر للثورة المعادين المعروفين المثقفين أو النظام مثقفي من أكثر الثورة عن المدافعين المثقفين عند المتباينة والتحليالت
  للنظام.

 لم بحيث األهلي، ومجتمعه النظام بين المعقّدة العالقة تلك لفهم تحليلي مفهوم أفضل كان السياسية العلوية مفهوم إن ظننا وفي
 يفسر كلّي مفهوم أي به) يُعتدُّ  سوري اجتماع عالم وال اجتماع، علم يوجد ال (حيث السوري االجتماع علم وال السورية الثقافة تنتج

 آالف، وجود من الرغم على سلطته، والسلطة دولته الدولة وأن سورية، في سلطة صاحب بأنه العلوي والمعدم الفقير يشعر لماذا لنا
 العلوية مفهوم جاء لقد األسد. نظام من واضحة استفادة أي حقيقة المستفيدين وغير العلويين والمعدمين الفقراء آالف عشرات بل

 االجتماعي وضعها أو وجودها من العلوية الطائفة حّوال ووريثه األسد إن ببساطة، لنا ليقول طائفي، ال سياسي مفهوم وهو السياسية؛
 خاللها، من ليحكم يحكمها سياسية، وحدة إلى أو سياسي وجود إلى والمذاهب، الطوائف من غيرها عن فيه تختلف ال الذي الثقافي

 الحاج ياسين الكاتب رأي بحسب يدها في هو ال يده، في هي ثم ومن بها، ليضرب يضربها المحصلة وفي بها، ليحتمي ويحميها
 فإن جوهريًا، ال وتاريخيًا طائفيًا، ال وسياسيًا عقائديًا، ال وظيفيًا مفهوًما كان العظم قدمه الذي المفهوم أن من الرغم وعلى صالح،

 تفسيروال والفهم التحليل باب في ال الطائفية)، النعرات و(إثارة الطائفية باب في معظمها وضعته للعظم ُوجهت التي االنتقادات
  .)11( للظاهرة والسياسي التاريخي

  

   

                       
  للمزيد، يمكن العود إلى مقالنا في صحيفة الحياة حول العلوية السياسية ونقادها في الرابط اآلتي:  )11(

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/10711287/ ونقّادها-»السياسية-العلوية«-حول  
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  أخيرة كلمة

 بروميثيوسية)، وجرأة بهدوء اختاره (الذي موته وفي حياته في تفكيره، وفي شخصه، في مشكًال، فيلسوفًا العظم صادق كان لقد
 الفكر في مهمة مشكالت قّدم فقد أيًضا، وحياته شخصيته في والوضوح والبساطة كتابته، في والوضوح البساطة من الرغم فعلى

 من كثيًرا وأثار العربية، والثقافة والسياسة والمجتمع الفكر في وتقديًسا وحساسية تعقيًدا المشكالت أكثر وواجه المعاصر، العربي
 هو النقد وكان العظم، عليها وقف التي األرض هي الحداثة كانت ولئنْ  والعميقة. والصادمة الجريئة تحليالته في الدبابير) (أعشاش

  الفلسفة. فضاء في مضيئًا عقًال  فيه، ليبقى فيه، جال الذي الفضاء هي الفلسفة فإن النهاية، حتى العظم به سار الذي والطريق المنهج
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