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وابعادهالفكريالمتخلفأ)بعثعلى

رءرياف!ادللدثنور((العضارية

موضوعف!يزكرياة!ادالدممتورل!ضسعهالهـملىيالبعهـثان

لانحهوتدبرص"يةبكلجدير(،الحضاسيةوانجعادهألويالتدلمف"

يعالجهمسا3،المعاعرالعربنىا)ـوافعحسكلأتأهمفنثلكلةيننئاولى

،تاعلىاعلقأنمهـنيطلب!دكانولما.وفلاذوا!لاعووت!بننجرد

،لجهدهننمسة؟تيانراجياالتاليةتالملاحظاوردفاني،البحث

وفي،ابعادهاور!مالمشهـلههعذه*وهراست!عيلم!تسموان

حولها،الحواروتريزالنق!اشاثارةوفي،بوانبهابدكلتوضيمح

الهـريمة.الندرةاستهدلتهالنيللفرضتحقيتا

التخلف"موضوحالىنظرزكرياالدكنتورانالئيخيل-ا

تراثنا.الىتطوكاهيوا!مظزاويةمن"الحضاريةوابعادهالفكري

تاريخية"لا)ةلكونهاجسوهرهابرخاثعةنظرةهذهانرايهففي

الحامر.الدريتخلفناالىادتالتيوهي،(6س،2ص)

محورهما،لفكرياواقعنافيالفريدواثرها،الخاثةالنطرةهذه

الاوهـىالصفحةففي.الباحثينتخئهاالتجالمواقفومنطا،!البحث

التخلفعواملتحل!-لفانثمومن":يقول"ادنىمن8س)مثلا

الفرب*العلةتلكبحثعلىالساسا-س-كرأنينبغيالعربيالغ!ري

الصتسةوفي."...العربيالعقلكلوالحافرالماضيبين

البثهذا!لجهدييكونوسوفءأ:أأدنىمن8س)التالية

سواء،المشكلةهذهبهاطرحتالتيالريقةانائباتعلىمئصبا

الصحيى،لآالطريفتكنلم،خصومهامالننراثانصارجانبمن

فيالمفميةثقافتناوالى،التراثالىأخطئةاالنطرةهذهوان

الاستقراروع!مم،الفكريالتخلفاسباباهممنبالحاضرصلتها

المقارنة"ن":(11س)91ميوفي."العربيعالمناف!ال!ري

وموؤفايض!انحنترافامنبل،تراثهممنالاوروبيينموقفبين

منأساسيمصدوءىلناتكشف،لتراثاهنلأمنالعربيةالثقاف!

فالش!ة":،اثنىمن9س)22صوفي."الفهـريتخلفنامصاثر

تغلفنافيرئيسياعاملاالننراثالى1نظرتنامنجعلتالتيالحقيقية

."...النكري

،الغكريتخلفنافي"رئيسيعلال":اذنهيالنظرةفههه

،،أاسبابهأهم.ن"سيبب(و،مصادرهمن"2ساسيميصدر"او

امله.عرالتحليلاساسبباكونانوينبفيا

،9صأظنيةجهةمن،يقولزكرياالدكتورانعلى-؟

هيالخاطئة"اللاناريخية"النظرة!--!ذهان:(ادنىمن5س

نللمرءبدلاوهنا.،،بلادناافبمالكري؟لتخلفمظاهراوضحمن)"

أحسنالتي،الخ!ة،(اللاتاريخية"النظرةهذههل:يتساءلان

مصدردسبباوعامل،وتفصيلهابرازهاافيزكرياالدثتور

مطاهره!اوفحمنمظهرهيام،الفهـريلتخلفنا(هاماورليسي)

الاشبانيةالاوضاءواالتاريخيةالاحدايمنكثيراانيدانعلمونحن

ونت!ائ!.ومظاهراسبابنفسهبالوقتهي-جميعهانقللمان-

هذاومن،الا!تصاديضعفناعللمنءلةهومثلاالتربويكتففنا

فيكونوالنتلاك!واهاهرفلاسباب.لذلكعلةايضاهوبموره

عنبعضهافصلجداالصعبومن،متفاعلةمتشابكةالاحوالاظب

بيننميزانالاوضاعمنوفحلايتحليلناعندالسميرومن،بعض

-انارىواني.اهرىناصيةمن(،ظاهريته"وناحيةمن"سبييته"

8ي!

لنطرتف!سا"السببي"الوجهعلىكاداواقننصرقدزكرياالدكتور

،الغكريتخ!لفناتطيلفيبحث!همداروجعلها،اتراثالىلخاحمةا

2(رضة.اشارةالا"المظ!ي"او"الظاهري))وجههاالىيشروام!

أسبىابمنسببهياخاطثهاالنكرةهذهان!لىفاوافقهأنااما

يميزهاالذيالرئيسيالدررذلكلهاارىلاولكني،الفكريتطلفنا

:اخرىوبكلمة.وسبباعاملاولنهااكثرونتيجةمثهـراواعتبرها،به

تراثناالىزن!رلاننافريامتخل!ن،الاولىالدرجةفي،لسنااننا

.الفريتخلفنابببالنظرةهذهتظرن!ىوانما،خامحةنظرة

الىزكرياالدكتورن!ةتكونآنارص!وكنتهىاو،ن-3

ااغكريتخلفناعواملمخنالفقتاولأنأي،وأثعمولاو!عالموضوع

ينت/تمهوهو.لمبرزهالذيل!ع"ملاعلىيقتصرانلا،ومظاهره

هتمامهيصبااذ،وكنه،هاماوا-،سجاورئيسيبانهالعاملهذا

نا،الاهماوالاساسياوالرئيسيالعاملبانهيوصءيكاد،لميه9

عيراورئيسية6اخرىعواملثمةاليس.لوحيداالعاملنقللم

ونتائجه؟الفكريالتفلفهذامظاهرهيماثم؟هيوما،ربية

شعابهفيالمرء1يضلوؤد،محددغيرواسعالموضوعاناعترؤ!انئ

جوانبهم!جانبعلىبهـثهيقصرانالاحثعلىقميرولا.المثابكة

سببعلىحتىاو،الاسبابدونالمظاهراوالمظاهردونكالاسباب

يف!ع؟نمنالحالهذهفيلهبدلاولكن،مهـحدودمظهراومعن

الدكنوربحثعلىالعامةفملاحك!ي.الشاملنطاقهصءنههموضوعه

الفكريتغلفناتعليلهانجهةفمن:مزلوجةملاحظةاذنهيزكريا

الاحدا&اجدانيحينفي،ال!وا!احدىتعليل،بالفهل،هو

مهماواحدعاءلعن.اشئةكونانمنتعقداواشدأوسعلتاريخيةا

عاملايجعلهكادومااول!ياعاملا-ساهماانثانجبةجهةومن،شأنهيكن

بمنوظورياراه(التراتالىالخاحيةنظرتنا"يلتخلد(الفكريو!ول

ال!ثالثة.اوالثانجمةبالدوجةوسبباالاولىبالدرجةونتيهـجةمظهرا

الذاتيالوفمعمننخوجانيجبؤ"ااعننقدفانيهناومن-؟

الموفسوءجالسياكالىالماضيالىنظرته!ياا،عاعرالعربيللعقل

هوالسيايذلكضتواصهناالتيالكبرىوالحقيقة.الماضيلذلك

"ارحضياريالانقطاع"عنكلامهعندزكرياالدكتورالببهأشا!ما

هـلمةواثمرتوزهتنمتانبعد،العربيةفالحضعارة.(13صى)

الحالهيكما،التوقفوهذا،واًلاثماراارموعن!وق!فت،قرون

وقد.والتخلفالان!لبد*هو،الحضاراتمنحضارةكل!

مجرىولتطويرومقوماتهاال!ع!رةلمباعثمفاهيمناحسب-نختلف

فيللاختلافءجاللاولكن.التوففهذابهـدءتعيينفي-اتاريخ

ءو"ملهوتحليلاسبابهاستكشافمناذنبدفلا.وواقطحقيقته

تخلفناالىالامرنهايةفىادتالتيهيوالعواملالاسبابهذهلان

هولعندماخالفهاانزكريالدكتوراليوليسمح.ال!اضرالفهـري

امرائنال!ثقافيالانقطاعهـفا":أالثال!ثةالفقرةبم!،13ص)

حعوثهنقررانيكفيناولكن،تحليسلهمجالهناوليس،واقسع

تحليلومحاولةالانقطاعهذافيالنظراناعتبرانى.ذلك"ذحسب

*نقطعلان،المعالجةومنطلقالبحتهذامرمحريكونانيجباعوامله

الفكريت!فناالىادىال!ذياهو،لحضارياالننوقفاو،الحضاري

الوبيةالضسارةتمقغتلمأذا؟وعواملهاسبابههيفما.الحاضر



التخلفاهكامنهانضوورلنافتفلفت،والط!لاويلانتاجالنهوعن

زكرياالدكتوربدافقد.هامةولكنها،عارضسةشارةامنبدلاوهنا

،"الحضاريالافقطاع"بتسميتهاالس!ةاوالظاهرةهذهعنكلامه

الاولىالضرتينبمع!،13!ي)(،الثقافيالانقفاع"فجعلهاعادثم

إوسعال!عارةلان،الاولىالتسميةاننزملووحنذا.(والهظلثة

الىيفمموحداعضوياكيانا!لفانهابل،واشملال!ثقاكةمن

والابخنماعيس!سةالاقتصاديةواالسياسيةالاوضاعالثقافيةالاوضاع

مناعرمن!شعراًتبقى،لهاتقديرنايكلمهما،والثقافة.وسواها

مفمونها.منجزءااووجوههامنوجهااولحفارةا

ائقطعت1لماذا:تساؤكاالى،العارفةاملاحظةهذهبمد،ت!د

عليالتغلبعنا!ربلعجزذلككان:العدبيةال!صضارةتوقفتأو

رابطةوولاءكلوالانصهاروالغرديةوالعائليةالقبليةص!بياتهم

سواهموب!ينبخهمالضسيةلمنازءكواللعنمناتام،واوسعاطم

هيذهبعضلانام؟الالسلامراييةتحتانخرطتالتيالشعوبمن

الانجس!از!تس!مهمظم،الحضارةفيسابقةلها-كلنلمالشعوب

تسلمتعنمماصيويتهوشلتعطلتهالعكسبل،يلاسلاميالحفماري

اكواالباهرةقنوحاتهمبعد"لعربلانأم،والسيطرةالحكمزمم

لانلم،والتنعمالئلهيالىوينصرفونوالاقيامةالمباىروحيفق!ون

قصوافصتعتريهكانت-ءظمتهعلى-ذاتهالعربيال!ماريالانج!

هذالانام،وانقطاعهتوقفهالىلامراآحوادت"ل!هيبوهرية

لكط،الحضاراتمنحصارةكلوسبيلالتاريخسنةهوالانقطاع

ما،وكنصتفسدانمنلهابدلاثموتزدهروتنموقيلدضارة

اقولأغيرهااخرىلعوامل7،كلهااوالعواملبفيلاجتماع

واالعربيةالحفسارةإلتوقف"لموفعوعيةالعواملهذهتويان

هذاوليدهوالنكب،الحافرالفكريتخلفنالفهمفروريانقطا!ها

ومحاولةالمذكورالتخلفكعالجةكذلكوضروري،الانقطاعاوالتوقف

.الضاريوالتقدمالطريةال!يويةإلىمنهالفروج

نابنايجدر،الانقطاعهذاعنالكلاممجالفيدمناوما-5

،13مي)زكرياالدكتورافالكما،اصحيح.آخرتسارلانثير

الممهزةالصهةهيالحهضاريالانقطاعسمةان))،(2-ااس

القولهذا(كنبرني02"االعربقىبلاثنافيوالطلميالفكريللننراى

ظاهرةوهي،تراثناظواهرمنبارزةظاهرةبهالمعنيكاناذاصحيحا

الصفةهوالانقطاعهناانابهالمقصودكاناذااما.انكارهانستطيعلا

قثوله.استطيعلافاني،النزاثاتمنغيرهثونالعربيللتراثالمميزة

،اعي)بعثهمفنشحفيقولههونفسيفيالشكيثيرماولعل

فان3ومن":الحاضرالعربي1/العقلياالوقضعن"ادنىمن8س

بحثعلىاساسا-سمحرأنينبنيالعربيالفكريالتخلفعواملتحليل

وهي،العربيالعقلفيوالحاضرالمأضيبينالفريههالصلةتلك

،2ص)و،"الاخرى"اًلثقاف!فينظيرلهايوجدلالأدهازعمصلة

والحاضر،المأضيبينالعلاقةبهات!نفردالتيالسمةان":21س

بوصفهلا،الحاضرامامدائمامائلالماضيانهي،العربيةالثقافةف!

عنه،مستقلةقوةبوصفهبل،فيهومننداخلالحاضر1هقمافيمنمعجا

واحمه،كلمةفيالسمةهذهالغصانشئتولو...لهمنافسة

."تاريضلألا"الماضيادنظرتناانلقلت

!اهرةال!ضاريالانقطساعلاانازعم،جهفىمن،اني

واالعربيث1الرعلىمقصورةظاهرةهوالعربيللترا!موفموعية

المعامرالعوبيالذاتيا!قفولا،الاخرىالتراثاتعنلهمميزة

لهاوليسالحافرةلعربية1ثقدقنابهاتتفردسمةهوالننراثهذامن

حص!ارةكلفيحدثقدالانقطاعان.الاخمرىالثقافاتفينعير

حقعارتناانارلىولست،وتفسفتانحطتثمزهتسابقةانسلألية

القارىءاهيلانهيناويكفيني.المحالهذافيفوي!م!هيالعربية

فيمراسة"توينبيارنولدالشهيرللمؤرخالجليلالكناب"لى

امبرىالحضاراتمنوعشرينريفسياويحللوالذي،"التاريغ

الفربيةالحصارةعداماسكلهافهاويظهرالتاريخفيقامتالتن
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وتصعدض!وانعلتوازدهارهانموهابمدوركلتتوقلتقدسالحديئة

ف!انالحديثةالنربيةالحصارةحش.والركودال!وففهلابسبب

مرحسلهدخلتقدايضاهيبانهاتوحيعدي!هخطيرةمظاهرثمة

الاننر"ع"اننقولاناذنيصحفهل.والانحممصورالتضعضع

انهالمقصودكاناذاالعربيةللحصارةمميزةصفةهو"الضاري

الهنديةالحضارةشأنهذايكنالمأالحضاراتمنسواووعنيميزها

فوقفتالتنذاتهاالغربيةالضارةشانبل،الصينيةوالحصارة

احللينسواالمؤرخينبصاكتلاف!لىكثيرااوقليلاسسيافهادق!طعو

الوسي!؟العمرفيقرونعتببلة

العربيالعقل!االذاتيالانقطاسابالموقفيتعلقفيماوكذلك

يوج!دلاءاظاهرةهواووففهذاانإصحيح،والحاضرالمأضيبين

الع!ةبهاتننردالتي1السمة"و"الاحرىالثقافات!نظيرلها

هذهانالاغنقادلىاامميلاني"؟العربيةالبلادفيوالحافرالمأصبين

زاهماضلهاكانحضارةايةفيوالان!اطالتخلفاثوارتسمالثاهرة

الماضيالىتتلفتانهاتخلفهاسماتمنفد.رائعسابقوانجاز

حسولابالتراثالاعتزازبشعورفتتخدر،المستقبللى2تتطلعولا

ومهم!ط،ثالاعليهاعبئاالترا&هئاويفمر،(،تجلؤزهاةبقرورة

الانب!سا&اثوارفيالحارهيكماياومحبباعثايكونانمنبملا

واقع-!فينفصلالطموحومر-!رالنظرمصا((ضبميصبح.والنمو

ديدة،جىلانجازاتومئطلقاللنقدخياضطيكونن2منبدلا،الحافر

،11ص)زكرياالدكتوريقولكطاو،عليهوتسممو(،تتحلازه"

مسنتخليصناعلىالقالوهوالماضييصبح":"اثفىمن8س

وناكلراالوراءالىراجعا،"متضفا"ال!رويظل،الحافرمشثل

ات!قيقمستحميلأمراللحافرالمباشرةالمو"جهةوتصبحلخلف1الى

هـ-!هانازعماًني0،(اللاتاريخيةالتراجعيةالنطرةهذههللهي

الحضاراتلمحبماو"ننصعضعالتخلفلادوارسمةهىالتراجعببةال!نظرة

العربية.الثقافةبهاتنذردسمةلاعامبوجهوالثقاالات

هدوما.هذهالا.لقطاعظاهوة!اخرىملا!ةولمة-6

.للتراثءلخ!ومناعلى!نوقفهئهـاعلىجوابناإن؟بالفعيلانقطعاللبم

اللامعة"القنرة"علىالمفهومهذايقصرزكرياالدكتورانالينمويخيل

التقثمدرجاتاؤصالى(العرر،والفهـرالعلم)فيهاوصل"التي

وات!(01-9و13س،13عى)"الو!طىالقرونفيالمتاحة

قد"الريبعصراىاالممتدةالتقممموتوقفالظلامانثارفنرةتلتها

(،النروض(حسنعلى!-صشرالناسعإوالعشرونالترنهويكون

وحاضرناماضيض!"ان)\قولههناومن.(16-15س،13ص)

ثويهالىادىالذيهو*نقطاعهذاوانفنصلا!يكوناقلا

.81-7س،13م!)"السواءعلىوالحاضراال!ف!يالىنظرتنا

متصلا،خطايكون،الشهوبجهيمرلخكنو1،تاريخناانهووالوإفع

انقطعالذيوا/ما،بكاملهالراىاوالشاريخببسانقطعالذيوان

ولذلك.الحفاويالهـتقدمهوتوقفوالذي،الحضاريالابداعهو

فيالم!ت*والأفماعالايجابيالانتاجعلى،،التراث))نقصرالايجب

منالماضيمنورتباماجميععلىنمدهانبل،افحسبمعينةفترة

لرهـسوداوع!هودوالتقدمالابداعمهود،معاوالم!لمةاللامعةع!وده

يتحسسياليومالعىاديالعربيالغردانهووالواقع.واتاخر

كمله،تراثهمنتلقاهممامزيجهيمفاعيممنوينطلقباحاسيس

علىالجهل/وتغلبالتخلففيهسادالذي1القريباترإثهمنوخصوما

،ولذا.اـمقلباالجهدعلى،،الاسطوريةو*فكارالغيبيات"وا!م

،سلبي!تعنايجابياتهفصلومن،التراثهذافربلةمنبدفلا

آهـ!ارهنتحرىن4!لينا،ابضاأمشئنا،فينافاعلايزاللالانه

مماولنتخلصوورعقبلنالحاضرنايصلحمالنعرزحيلالنافيالمختلفة

ويسع.يعيقبليصلحلا

للترسال!ضيقيالاحيلاان"فيزكرياالدحيوراوافقاني-7

اما.؟لصعودمنلمزيدسلماواتفيزءتجاونرهطريقعنيكونانما

،6؟عط)(،الترأثعىلمىم!اءحقيكتهفي!الاسترجاعاحياء



وننخذهالتراتهذانتجاوزانيهكشاكيفولكن.(13س11س

نشقدهامواذا؟حقي"ءلمىنهوفها!اذاا!حو!"نديدسلمما

ا!حاأوادماتوج!به!نالاتن،ع)):يقولكهاوجديئ،وايسس؟تجربكو

((4راخاصاالتاريحيالاطمارداخلذلعظكاناذاالا،لتراثاالى

ا"--لمة*!طلمىفيؤانلناجم!فلاطبعا.(أدنىهـ!(س،،ص)

استطمماعالأدا:تءإءلاناي!ؤلعاىيم:ت،،لكن،اء،!ساهـ!ايبسء،

عنع!-زو!ادا،بهالخاءطالتار،!ءالاعلارفهن!!وانالترات

ال!ساؤللهذاءجابهتناومئ؟آخرأطاراىاالاطارهدا((يت!جاوز"ان

الاصب(ءيكوىوهكذا،ا!حاضرالوؤتوكبماصجاورهامكانماتلنات!صع

يضيقلذيا،فح-بالاشربرإعاما.التهـاث،!دمننابعاالحقيق!

انهركرياا!كمنوراهعأ،ءىؤانن،ه!ك!اا"اضباعادةويجعيبالمقد

فيالثصكولم"-الهنوا!ااثىادعببل،الكراث"اىقف،ء،ئأول!صةفبرا

6ف!"*با(تراثعلىلاقعضاءانه!عليه،وا!قنيركر؟لدكتورااك/

ايضا.والمسصتقبلالحاضوعلهطبل

لىب،!بهبلمنحهفيهـكل؟أمرالمطالأ!!الار-!ترجاعكاناذااءنئ-8

9!اطس--راا)ى!جوزأألايعجبهذاؤ،ر،اردناهاوحنىميلأةاليس

رؤيص-صةكريةشةعلهيةز!ه"قومانكنالمهءنان)ء:ؤ*قولالإحض!

،لإتراثالص،سه!اوف!اأس،وهـى:لمى،الا،اىمر؟"ا،،ثهط41سحةوى

خطنجارارهاهـ!6ءني!اضراثاؤبان!طلماعهأكيكون!نوذلك

اجمدءا"ثع،راك،فةترؤعنابدلاوءمدئد.احمافوا-ة!!صد

.61-3س،91ص)"التزاث!حديعلىك!لملامة((جديدمن

اف-!بما؟ف!لملأتلإقهانإمعن!اهلو!قالشعار!كذاا:!!لأاتر!عقد

.المسىفيلضطله"تهنبل،ال!إةسواؤعمون.بداانيجباك!أقر

الهرا!ل1فكطصتىباواؤطعابالماض!اصلمتانقطعا!يخايه*هلولكن

"ف-،ابرلا"تاري!يالا)ا"وؤفاالقطعهدايلأ؟رألا؟ذ،ف-:،روقالاواكط1

مطولازمرياالدكتور4تحدثالذيا!خر"ال*،،-إحيإءللموؤفط

"اتراثا*حدي"بن!:طكنااذاع!ا.نجاضهرلا.كلصبر،تهنوحدرنا

ارفضا"نعسمبماكأاذا2اما،تجاوزهءلمىاتصهـجممواتخدهومهـجاب!هته

كالاسه!رجاع،!ولحاسماالرفضهداانارعمنيفإ،"!لت!رأثل!اسما

الحافرلان،أردناهاوح!تى"هكنونجبر،ؤيىب8وغهفيرأ"ر،المطلق

نا-علي!غاي!ببلى-نست!-ع.ا)تهـاثونص،جك!الماصوليدهو

مضالماضي!يماكلالتجاوزهذايننضهناقعلىلماض!ما1نتجاوز

.ءو*"انهذهايتجاوزعمليةفبيكفينإانهأظنولص-ت.وابداعحير

الاوروبةالحضارةان)،(ساسثلىوصدهاروبي!ةالاش41-ف،رةالى

أعمي،ال!حيحةبالطويقةوص،نتهال!ربياثات!ااحف!اال!فيهي

هـن(4وةءهفت،وتفنيدهوتصجبحهزه9تجاطريقءنعاتةانها

تم!!ونقد.(؟-2س،17ص)"ستمرة5حهإةموتهخملال

والفلسفىالعلهيوبيال!افنراتأحف!صؤدالاوروبربةالحضارة

وا!مهى"،العوبي1اضراثامناخرىبرواقمطثمةواكن،وزلجاوزته

ح!يحبالفتمجاورهوإم،الاوروب!بة،رةال!ف3""ءرام،الادبيالترادف

ناهصا3،مستهرةحياةفملاموتهخلالش5لهتضمنوايموالننفن!

والموسمقى،واالزحرفةعوالصالعه"رةفي،فنإعر،ياترائاهناك

ولسمالخاصةلفخصيتها"ظل!تولكن،الاوروبيةاحفارةا4عرفهقد

الابداءيةالصنإمراسضكشاف!ان.الحضارةلمكفكبيتجاوزاويدب/

أخذهمافيالابداعحوافزواستخلاصر،ترالنامناجوا:باهذهفي

نوفستا،ي!زؤاد،نجديران،وفالسصفةعالممنجاوزهثمخلهولمهالغرب

علىتصميى،ان:اخرىوبكلمة.اصالت!ناذا!اوقتبايفالاوان

نايجباواننخلفالظخرروا-بهـصنتراثنافيهاكلمنالتجرد

الانصإوحوافزمناحتواهماكل؟سخعادةعلى:،حرصهمعيههاشى

والتقدم.

حللهالذي"الاوروبيةاك!ضهكأثرس"عاىهظول:طبقس9

واول)1:هذاتحليلهفىذكرهومما.(ا9-17ص)نركرياالدكتوك

اعلانمنيخجلوالمالاوربشانهواللمراس!هذه"نتء"خلص!ما

،17س)"ثقسإفت!مصهيمالىينننميأكاملاضراثالقاطعرفضهم

إعشجممازكرياالدكتورانالتا!ببةالجملةءنويفهم.(ادنىمن5س

.(ادنىمن3س)((الارسطيا"كراراث"الكاملالخراثبهذا

الارسدشصالتراثيرفضواامالاوروبببنانالباحثيئبعضويرى

بيشن،الطىلعلومواالطيبعةوراءوهاالمنطقرؤفوااهلهـم.4بكاما

تهم8جالماثم.وال!ميا!جةالاخلافيةأرسطوبركبيتأئرونظلواول!الم

ارقنط!يئا!--ل.نايو،ورةبئصو!اولوواررافلاطونكتب

اعجابهمبدافع،لأن!مبمهمدراستهاط-ىاؤجلوااورباالىا)ـلملأجثين

صءلامباك!رةعليهاالا!لاععالىحريصبنكانوا،ونانب"اليمبالاصول

الهـصمفرفنالوواكن.فحسبالعبريةاواورلمربيةاترجهاتهاطريق

ا!هيونسه"على،الفكرهذافانورفضوهالارلىطيالفكرمحلوثار"ا

الفلسفيالتراتيشسليكن"لم،ا)وسطىاالقرونطيلىقىوس!ياد؟"

ايىصام،نادونافيالفكرانتسىألاصجباذ.بكامله،ذكبماااليون

ويرءحراهاوعللهاظوا*ـرهاعئويسإءلالطبيعةنحويتجهبدأطالببس

صلافإضافواطووارسواف!لأءنسقراطجاءثم،ا،ور)ءبئابالالمعاليب

و!ذا.يض،االىقليى"بالأس،لبببالانسمانالاهصه،مبالطببعةالأهـتمام

العميقةجدورهابعدهاو"ا4الن،صعصسؤ!االاوروبريةلانيةلل!قيكاى

واعي!قالتنويرعصرورجال)خهضةارجالوكار،اصونانياالفكرفي

ارضفبسرمجال؟با)ةان!اذولا،!+تطبع.ظءناولا،اجدوراا،ده

!،رفف-(لبرومانياوااليونانيالنراث)رؤصوهوالةلسفييالعله

نايؤهـ--!زكرياالدكتو-انومع."12س،17ص)"قاطعا

ال!سونمجالفيلروء(ؤبواابىونانكبماالةراثاىاإواعا"الاوروبببببن

؟--ب!يكاداص!كببدامذاؤإط،(12-11س،17ص)(1ا!دابىو

الرفضموؤفجوهرهافيعندهتوثلالإوروبيةا:!ضهالان،ءرضا

يعهجهم،ماهداالقاطعالرفضصوقففي،بزولم"القاطهـ)إة!"،!

هـكلىوضع!4اذواوهومجدهماساسهوالموقفهذاا!-عؤدرل

.(8-6س،18ص)"الوسهطىالقيرو!ف!وا)ءلممالفكبرقض

كانت،انها.قاطعارفضاءتمثل.لكنامكأالنهض1صركةانرأفيوفي

صن-لحتالهنىالوسيطيةالكلاجمبة1اللاهوتيةللعقطيةروضا،جهةءن

صه!ةمن،ايضاكازتواكنها،لغايا-هياوفلسفتهار!ط!!طق

اللالينيالبونانيوللتراثعقلانيتهفياببوناليالمحرادفبعثا،اخرى

نا.)والفنيةالادبيةأصسى-ولهمائعرواوفى،"افااؤجتو!ا"فيا

كانتهناومن.ءعالنطاصلواالتيحلىدبنزعاتحركةكانت((ا:هفهكأا"

الاودوبية.الحضارةفيا:،رزااثرهاوكانعكمت!"

عننخرجوكدذاالتراث؟نالحديثأطلنافقد،وبعد-01

.(،الحضاريةوأبصاده2/الفكريالتخلف":وهوالاصليالموضوع

نتساءلوان،الضخلفا!قىاا،خضلمفةواملالعؤضحرىانمناذنبدف!لا

بهثهالمقصودهوبالصهـمااثزيلىتول"4.اتفمارصةاابعادهعن

التدؤيؤوالتوضيح.منمزيداىايصنناجالى،جميرهذاان0((الا؟،اد"

اررياسيؤالاق!عاديةاوضاعنا!فيالفكريتخلفنإاثارهوالمق!،دفهـل

تخلفنادلالةهوالمق!دام،والعامالخاصل!لموفىاوفيعيةوالاجمإ

هذافان،امرمنيكنومهه".العامالحضاريوضعنادلىامكريا

نايصهب!الج!ةوالىخاصةلراسةلىايعتاجالموضوعمناجانبا

.بصمدهنحنالذيالب!ثنطويستوعبها

هـهـافيدمافاشيداعوداط"ال!تعل!!"هداخامفيكطاويعو

علىسديدتا!دومن،وتجدديةوبرراةموضوععةمنالبهـحث

اولويةوءلمى،الماضيتجاوزضرورةوعلى،الصحيحة"التاريحية"

لقؤلإالىأعودكما.فكريووضوح"هـطقيتسلسلوءن،الحاصر

كيهايجدانارءوالهـبحثلهذافمةسوىررت!ملاحظاتيان

لة-سدبروابالاعتمارحريهوماالمدوذؤميماوا،شتركونياركرادكتورا

.والنقاش


