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التراث واملجتمع في مشروع "التراث والتجديد" لحسن حنفي.
التراث واملجتمع ،رؤية عربية معاصرة
الدكتىر جياللي بىبكر
قسم العىم إلانسانية والاجتماعية -جامعة حسيبة بن بىعلي بالشلف-الجزائر.
الملخص:
ًدىاوٌ البدض الترار مً خُض مفهىمه ومؿخىٍاجه وكُمخه ،زانت في اإلاتجخمٗاث
الخاعٍسُت الترازُت التي ًمشل فيها الترار ٖهب الخُاة اإلااصًت والغوخُت ،بكلُه اإلااصي
والالماصي .وأمام حٗضص وجىىٕ الىماطط اإلاتجخمُٗت في نلتها بالترار ًُلضم الىمىطط البىائي
ً
الختجضًضي ؤلاخُائي ٖلى هدى ًدفٔ قغوٍ كُام هظا الىمىطط بُٗضا ًٖ الىمىطظحن الىمىطط
ّ
التراسي البدذ والىمىطط الالجغاسي الهغف .أما نلت الترار بالٗمل الؿُاس ي في اإلاتجخمٗاث
الىامُت فخلىم ٖلى نلت الخاهم باإلاديىم ،والترار ؾلُت في هفىؽ الىاؽ والٗمل الؿُاس ي
جُىٍغ للمتجخم٘ وهلله مً خاٌ ئلى خاٌ ومً فترة جاعٍسُت ئلى أزغي ،وهى طلً الظي ٌكمل
الخُٛحر في وافت كُاٖاث اإلاتجخم٘ ،فالترار الٗلمي مخمشال في ألاكؿام الٗلمُت الشالزت الىللي
ً
ً
والٗللي و الٗللي الىللي له أزغه اإلالمىؽ ٖلى الٗمل الؿُاس ي كضًما وخضًشا .فلغاءة الترار
وهلضه وئٖاصة نُاٚخه ومداولت ئٖاصة بىائه وفم ما جخُلبه خاظاث الٗهغ هى الظي ًىفل
ً
ّ
وبفٗالُت في بىاء الخايغ والخُل٘ للمؿخلبل ،وهي مهمت الىشحر مً
جىُْف الترار ئًتجابُا
ّ
اإلاكاعَ٘ الفىغٍت والؿُاؾُت مختجاوػة الىمِ التراسي والىمىطط الالجغاسي.

 -1التراث مفهىمه ومستىياته
ًىثر الخضًض ًٖ الترار أو اإلاىعور أو اإلااض ي أو الخاعٍش في اإلاتجخمٗاث البكغٍت ،ألن
ً ًّ
خُا جلىم ٖلُه خُاتها في الخايغ وَؿخمغ في اإلاؿخلبل ،صون
الترار ٌكيل فيها ٖىهغا
ّ
الختجغص مىه أو جتجاوػه في ول الٓغوف وألاخىاٌ ،ألن محزة اإلاتجخم٘ البكغي ًٖ
أمل في
ٚحره مً اإلاتجخمٗاث ألازغي الجامضة والخُت هي اعجباَه بالترار ًدخفٔ به ّ
وٍضوهه
فُدىاكل مً ظُل ئلى آزغ .لظا اجهل جاعٍش ؤلاوؿان بٗلىم الخفغٍاث والىلل وآلازاع،
ّ
وسجل ؤلاوؿان أٖماله في سجالث فهاع اإلاسلىق الىخُض الظي له ماض ي مضون و له
جاعٍش ،فالخاعٍش ٖىض ؤلاوؿان ّ
مضوهت خُاجه واوٗياؽ لظاجه و ألفٗاله و هى ما أزبدخه
فلؿفت الخًاعة.
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اإلاتجخم٘ البكغي الظي له ماض ي وجاعٍش وخًاعة همُه ألاوٌ بضائي بدذ وجغاسي
نغف ،الترار في هظا اإلاتجخم٘ هى اإلااض ي والخايغ واإلاؿخلبل ،هى همِ الخُاة في
الفلؿفت والضًً والفً وؾائغ ألاٖماٌ الُىمُت ،فهى البضًل ًٖ ول ش يء ،وهى متجخم٘
ًىضع فُه الخُٛحر الاظخماعي ئال خاالث ٖفىٍت بُٗضة ًٖ اللهض ومغجبُت بىؾائل وأصواث
جفخلغ ئلى الُاب٘ الفىغي اإلاىُلي والٗلمي .أما الىمىطط الشاوي فهى اإلاتجخم٘ اإلاضوي الٛغبي
ً
الخضًض ،متجخم٘ كُ٘ نلخه بالترار فهى ال جغاسي ،وكض وان الترار في هظا اإلاتجخم٘ كضًما
ٌكيل مايُه وخايغه ومؿخلبله ،وإلاا خهل الخٗاعى بحن هظا الترار والٗلم الخضًض
ّ
والخُاة الٗهغٍت جسلى اإلاتجخم٘ الٛغبي ًٖ الترار وأزظ بيل ظىاهب الٗلم الخضًض
والشلافت اإلاخُىعة ،وطلً بٗض نغإ َىٍل بحن أههاع اللضًم وأقُإ الجضًض .والىمىطط
ً
الشالض ًسو اإلاتجخم٘ ّ
الىامي الظي ّ
جدغع مً الاؾخٗماع خضًشا فهى في ويُٗت اهخلاٌ بحن
اللضًم والجضًض ،فهى ٌِٗل كًُت ألانالت واإلاٗانغة ،الخللُض والختجضًض ،الىافض
واإلاىعور ،ظضٌ ألاها وآلازغ ،فهى بحن الاهلُإ والخىانل" ،وهي متجخمٗاجىا التي لم
ُ
ُ
جدؿم فيها اللًُت بٗض والتي جشاع فيها كًُت الترار والخُٛحر الاظخماعي فهي متجخمٗاث
جغازُت حكاعف ٖلى الٗهغ بٗض أن ظابهذ الاؾخٗماع وخللذ الاؾخلالٌ الىَني وبضأث
1
الخىمُت الاظخماُٖت الكاملت".
ً
ئن اإلاتجخم٘ التراسي في الىمىطط الىامي اإلاخدغع خضًشا ناخب الاؾخلالٌ الىَني
الخضًض ًخٗاَى م٘ الترار بىُفُت أفغػث ازخالالث هشحرة .فالترار ٖىضه ٚاًت في طاجه،
ولِـ وؾُلت الهخماٌ الخدغع والىنىٌ ئلى جىمُت قاملت مدىمت ،فالترار هىا لِـ
ً
ً
ظؼءا مً الىاك٘ بل زاعط الىاك٘" ،وٍيىن بضًال ًٖ الىاكًُ٘ ،غص الىاك٘ الخاليُ ،وٍدل
ّ
مدله الىاك٘ التراسي وٍخم الخلِ بحن ما ًيبغي أن ًيىن وما هى وائً ...فالترار ال ًلبل
ً
واكٗا مً زاعظه ّ
ًىض ٖىه أو حهغب مىه و ًشىع ٖلُه .الترار ملؼم ومكغوٕ وكاصع ٖلى
اخخىاء ول ش يء زاعظه .الترار هى الظاث واإلاىيىٕ ،ألاها والٛحر ،الغوح واإلااصة ،مٛلم
ٖلى هفؿه ال ًمىً الىفاط ئلُه 2".وهى بهظا اإلاٗنى وخضة ال جدكدذ وول ال ًلبل الختجؼئت
والاهلؿام ،ووامل ال بضاًت له وال جهاًت فهى خلائم مُللت هللذ مً الؼمان واإلايان،
جٓم الؼمان وجدخىي اإلايانّ .
"فخم الخىىغ للخايغ ولُت ّ
وجمذ الخطخُت بأنىٌ الفله في
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ؾبُل أنىٌ الضًً وٚلبذ الٗلُضة ٖلى الكغَٗت ،وأنبذ أصخاب الترار مٗبرًً ًٖ
مبضأ أهثر منهم ٖاملحن في الىاك٘ ّ
ومٛحرًً له ...الىاك٘ وله ُمضان ،وال ًمىً جُىٍغه أو
ئنالخه بل هضمه مً ألاؾاؽ ختى ًبضأ البىاء الجضًض ٖلى أؾـ عاسخت ...وإلاا وان
ً
الىاك٘ باكُا والخُاة كائمت هأن الهضم ال ًيخهي ختى ًبضأ البىاء ومً زم ًبضو الترار
ً
ً
ً
ٖضائُا للىاك٘ عافًا له ،زاعظا ٖلُه ،ؾغٖان ما ًيخهي أصخابه بخضمحر أهفؿهم والىاك٘
باق لم ًخٛحر واإلاتجخمٗاث جىضم وجخدؿغ ٖلى هظه الُهاعة الًائٗت الخاؾغة .وإلاا
ٍ
اؾخٗص ى الىاك٘ َاٌ الهضم ولم ًأث البىاء فٓهغ الؿلب صون ؤلاًتجاب والغفٌ صون
3
اللبىٌ".
في صازل اإلاتجخم٘ التراسي الىامي وبظهىُت الهضم واإلاىث كبل الخُاة ،والاهُالق مً
ّ
الالش يء جخىلض طهىُت الشىعة الاهلالبُت للضفإ ٖلى خاهمُت هللا وئػاخت خاهمُت ؤلاوؿان
فُلىم الهغإ بحن كىة الؿلُت اللائمت والتي حٗخمض ٖلى البىلِـ والجِل في الؿغ
والٗلً و بحن ألاظهؼة الشىعٍت الؿغٍت التي حؿخٗمل الٗىف والاٚخُاٌ الؿُاس ي هؿبُل
ً
إلػاخت الؼمغة الخاهمت وحٗىًٍها بهفىة مإمىت بضلها" .وٍخم طلً وله باؾم هللا صفاٖا
ً
ً
ًٖ خله وجأهُض لخاهمُخه وجىفُظا إلعاصجه وامخشاال لُاٖخه ،وَمٗا في أظغه وزىابه .وال
ً
ً
ً
ًخم باؾم ؤلاوؿان صفاٖا ًٖ خلىكه وجأهُضا لؿلُاهه وجدلُلا إلاهالخه الٗامت ختى
ّ
ً
ٌِٗل في الضهُا خغا هغٍما .وبالخالي ٚابذ الىٓغة ؤلاوؿاهُت ...فىلض الىبذ والخغمان
ً
مٓاهغ الخٗىٌٍ وؤلاقبإ .وهأن هللا لِـ ٚىُا ًٖ الٗاإلاحن وفي خاظت ئلى صفإ .وهأن
ىغم بني آصم في ّ
هللا لم ًُ ّ
البر والبدغ ولم ًتجٗله ؾُض الٗاإلاحنّ 4".أصي طلً ئلى ْهىع
'الجرظؿُت الترازُت' التي ّ
هؿغث الىخضة الىَىُت ووػٖذ ّ
ألامت ٖلى كؿمحن مخهاعٖحن
فخىكفذ ٖملُت الخُٛحر الاظخماعي ،وألازُغ في ألامغ هى الاوكلاق بحن صٖاة الترار ٖىضما
صبذ الخالفاث فُما بُنهم فهاع ول فغٍم ًّضعي أهه ٖلى الخم وٚحره ٖلى الباَل .وٍىثر
في هظا الىي٘ الاهخمام بكيل الخُاة وأَغها "وال ًتجض الًىً والبإؽ والفلغ والجىٕ
مً ًخهضي له وٍغح٘ اإلاترفىن وحؿدؿلم ألامت وًٍُ٘ اؾخلاللها ٖلى عائدت الُٗغ
ومٗاعى هخب الترار ومٗاعن الدجاب ...وال جتجض كىي الخُٛحر الاظخماعي لضحها أًت وؾُلت
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ّ
إلاىاظهت اللضًم اللائم وئال ُاتهمذ بالخغوط ٖلى اإلاتجخم٘ زانت ئطا واهذ اإلادافٓت هى
5
الخُاع الٛالب ٖلى زلافت الجماهحر".
وئطا وان الىمىطط التراسي ٌِٗل ٖلى اللضًم وخضه فهىان همىطط آزغ ال جغاسي
"ًلُ٘ الهلت باللضًم لبىاء الجضًض ٖلى أؾـ مً الٗلم واإلاٗغفت وبالجهض ؤلاوؿاوي
الخالو بٗض اهدكاف ٖىعاث الترار وٖضم زباجه أمام الٗلم الجضًض ،فالخلضم هدى
الجضًض مغهىن بالخسلو مً اللضًم وهى صعؽ ٖهغ النهًت ألاوعبُت في اللغن الؿاصؽ
ً
ٖكغ زانت وختى آلان .وهما ْهغث البضائُت هختجمٗاث مدلُت ْهغث أًًا الخغواث
الخدضًصُت الٗلمُت الٗلماهُت ٖلى الىمِ ألاوعبي هختجمٗاث فىكُت مفغويت ٖلى
ّ
ً
متجخمٗاجىا مً الخاعط 6".فالىمىطط الالجغاسي أوظض و فغى أوياٖا في الفىغ والٗمل
جدهغ الخُٛحر في الؿُذ ال في الٗمم ،وفي الكيل ال في اإلاًمىن" ،ووان الخدضًض هى
جغن ألاها وجللُض آلازغ واللًاء ٖلى الهىٍت والىكىٕ في الخٛغٍب وهما ًلىٌ الكاٖغ:
لبؿىا ككغة الخًاعة والغوح ظاهلُت ...وٍبضو الخسلف همغخلت جاعٍسُت ال ًمىً ٖبىعها
بمتجغص حُٛحر اإلآاهغ الخاعظُت...فخدضر الخىمُت صون مفهىم الخلضم ،وٍخم الخدغٍغ
والخٗمحر صون مفهىم ألاعى ،وجدؿ٘ عكٗت الخضماث صون مفهىم ؤلاوؿان وهدُتجت لظلً
ًدضر اهفهام في الصخهُت الىَىُت وجختجاوػ فيها َبلخان مً الشلافت :ألاولى جاعٍسُت
7
مخهلت مدافٓت أنلُت والشاهُت مىلُٗت جلضمُت مؿخىعصة".
ئن اعجباٍ الخُاة في اإلاتجخم٘ الخاعٍخي التراسي بالترار مً ظهت وبالخضازت مً ظهت
وفي ْل الاهلؿام ئلى فئت ألانالت وفئت الخدضًض ،وبدىم الخباًً في الاجتجاهاث خىٌ
أولىٍت البيُت الخدخُت أو البيُت الفىكُت فُٛذ فئت الخضازت أو الخدضًض فئت اإلادافٓت
بٛحر ؾعي ئلى جتجضًضها ،وٍلىم الهغإ بحن الخٗلم الضًني والخٗلم الٗلماوي ،فهى جتجاوػ
ؾُحي قىلي مً قأهه ًىكف الخُٛحر وال ًدضزه ،فلم ًدهل اهخلاٌ اإلاتجخم٘ التراسي في
الخايغ مً الترار ئلى الختجضًض .والخللت اإلاخىؾُت بحن الترار والٗهغ أو بحن اللضًم
والجضًض ْهىع اللُبرالُت والخىىٍغ خُض جمتجض الخغٍت وٍمتجض الٗلل واؾخٛالٌ ؤلاوؿان
للُبُٗت وجلضم الخاعٍش ،وأصاة اهخلاٌ مً الترار ئلى الشىعة .وصازل هظا الىي٘ الفىغي
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ّ
والؿُاس ي ؾُُغث ألاكلُت الخدضًصُت ٖلى ألاٚلبُت اللضًمت" .وهما جمشلذ اللىي
ً
اإلادافٓت للىمىطط التراسي وأزظث صعٖا ًدميها يض كىي الخُٛحر الاظخماعي فان كىي
ّ
ّ
الخلضم جخمشل الىمىطط الالجغاسي ولىنها جأزظه هغمذ جسغق به اللىي اإلادافٓت  ...جلف
كىي الخلضم وهي في مىك٘ الؿلُت ٖاظؼة ٖلى البىاء ،وجخهضي اللىي اإلادافٓت لخغهت
الخُٛحر الاظخماعي وهي زاعط الؿلُت وفي مىاظهتها .وٍيىن الخؿم في النهاًت للىي
8
ألاٚلبُت الهامخت وكاصتها اإلادافٓت".
اإلاتجخمٗاث الىامُت الخضًشت أنبدذ بحن همىطظحن ازىحن أو همُحن" ،الىمِ التراسي
ّ
ًًحي بالخُٛحر الاظخماعي مً أظل اإلادافٓت ٖلى الترار ،ووان الىمِ الالجغاسي ًًحي
ً
مً أظل ئخضار الخٛحر الاظخماعي ،فان جتجضًض الترار أو ئخُائه أو ئٖاصة بىائه َبلا
لخاظاث الٗهغ هى الظي ًدفٔ مً الترار صوافٗه ٖلى الخلضم وٍلط ي ٖلى مٗىكاجه،
وهى اللاصع ٖلى ئخضار الخُٛحر الاظخماعي بُغٍلت أعسخ وأبلى وأخفٔ في الخاعٍش،مً
ّ
والغصة وخغواث الىيىم 9".وإلاا وان الترار مغجبُا بالضًً الظي ّ
جدىٌ ئلى
الاهخياؾاث
ّ
ٖلائض وهٓغٍاث ومظاهب وطلً في ؾُاق ػمني مياوي جاعٍخي مٗحن فُه نغإ اإلاهالر
وجًاعب بحن اللىي الاظخماُٖت .ظاء الترار لُٗبر ًٖ الهغإ والخًاعب ،وٖبرث ًٖ
طلً الفغق الؿُاؾُت والىالمُت اللضًمت بحن جغار اللهغ وجغار الخدغع  ،وْهغ طلً في
جغار الخغواث ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة مشل الؿىىؾُت والشىعة الٗغابُت وخغواث الخمغص
الىَني في اإلاٛغب الٗغبي ومً زم في الشىعة ؤلاؾالمُت الىبري في ئًغان.
ًإهض 'خؿً خىفي' ٖلى يغوعة ئخضار الىمىطط الشالض ،الىمىطط البىائي
ً
الختجضًضي ؤلاخُائي ٖلى هدى ًدفٔ قغوٍ كُام هظا الىمىطط بُٗضا ًٖ الىمىطظحن
ّ
الىمىطط التراسي والىمىطط الالجغاسي .وهظه الكغوٍ جيخلل باإلوؿان وفىغه وخُاجه ٖامت
مً ويُٗاث اهخلاٌ مً ألاصوى ئلى ألاٖلى بخدىٍلها ئلى ويُٗاث اهخلاٌ مً ألاٖلى ئلى
ألاصوى ومً الخلف ئلى ألامام ،فبضٌ مً ؤلاوؿان ئلى هللا ًيىن الاهخلاٌ ئلى مً هللا ئلى
ؤلاوؿان ،ومً ألامحر والغئِـ وؤلامام ئلى الجماهحر والكٗىب ّ
وألامت ،ومً ؤلاًمان والىٓغ
والٗلُضة ئلى الٗمل واإلاماعؾت والشىعة ،ومً فىاء الىفـ وزلىصها ئلى بلائها واؾخمغاعها،
ومً ػواٌ الخُاة الضهُا ئلى بلاء الٗالم واؾخمغاعه ،ومً الفغكت الىاظُت ئلى وخضة الىًَ
وجماؾىه والظوص ٖىه ،ومً الجبر وؤلاهغاه واللضع ئلى زلم ألافٗاٌ والخغٍت والخدغع،
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ومً ؤلاقغاكُت والىىعاهُت والٗلالهُت و الغوخاهُت ئلى الٗلل البرهاوي ومً مىهجُت الىو
الىاػٌ ئلى مىهج الاؾخلغاء الهاٖض ،هظه الُغٍلت في الخٗاَي م٘ الترار اللضًم وم٘
ً
الٗهغ الخالي هي التي جًمً جتجاوـ الترار م٘ الخضازت بُٗضا ًٖ حٛغٍب الىمىطط
ّ
الالجغاسي ،وًٖ حٗهب وجلىك٘ الىمىطط التراسي.
أما نلت الترار بالٗمل الؿُاس ي في اإلاتجخمٗاث الىامُت فخلىم ٖلى نلت الخاهم
باإلاديىم ،والترار ؾلُت في هفىؽ الىاؽ والٗمل الؿُاس ي جُىٍغ للمتجخم٘ وهلله مً
خاٌ ئلى خاٌ ومً فترة جاعٍسُت ئلى أزغي ،وهى طلً الظي ٌكمل الخُٛحر في وافت
كُاٖاث اإلاتجخم٘ ،فالترار الٗلمي مخمشال في ألاكؿام الٗلمُت الشالزت الىللي والٗللي و
ً
ً
الٗللي الىللي له أزغه اإلالمىؽ ٖلى الٗمل الؿُاس ي كضًما وخضًشا .فالٗلىم الىللُت-
ً
ً
اللغآن ،الخضًض ،الخفؿحر ،الؿحرة ،و الفله -جغهذ أزغا ؾلبُا في ؾلىن الىاؽ أهثر مىه
ً
ئًتجابُا ،فٗلىم اللغآن ماػالذ جخدضر ًٖ عؾم اإلاصخف وٖضص آًاجه وقيله الخ .وألامغ
هفؿه في الٗلىم الىللُت الٗللُت ،ففي ٖلم أنىٌ الضًً اؾخٗملذ الخهىعاث هلل
ولليىن ولإلوؿان مً كبل الىٓم الؿُاؾُت التي جبيذ الخهىع الغأس ي هلل وللٗالم
وؤلاوؿان مً ألاصوى ئلى ألاٖلى مما ؾهل أن "ًجزلم الخاهم وعاء نىعة ؤلاله اإلاُلم
فُدكبه به وٍأزظ نفاجه ،وَؿخٗحر أفٗاله فُهبذ الخاهم مُلم مشل هللا وأفٗاله
واظبت الُاٖت مشل أفٗاٌ هللا ...ماػلىا وٗغى للًُت ابً زلضون إلااطا جنهاع ألامم وال
ً ً
جً٘ ؾإالا جالُا هُف جخلضم الكٗىب وما هي قغوٍ النهًت؟ ما ػلىا هىلل ًٖ الٛغب
الغٍايُاث الخضًشت والُبُُٗاث الخضًشت بل والٗلىم ؤلاوؿاهُت اإلاٗانغة ،وفي هظا الجى
الخًاعي الٗام ٌؿخدُل الٗمل الؿُاس ي خُض ال ئبضإ للجضًض وال جُىٍغ لللضًم وال
ً
ئٖماٌ للٗلل ،وال ئظهاص لللغٍدت فىهبذ في الٗمل الؿُاس ي أًًا هاكلحن جدكبض
ألاهٓمت اللائمت بترار اللضماء وجىلل اإلاٗاعيت جغار اإلادضزُت (اإلااعهؿُت أو اللُبرالُت أو
ً
10
اللىمُت) .واللضًم أعسخ ظظوعا وأكىي قغُٖت مً ككىع اإلادضزحن".
ئطا وان الترار ٌُٗم الٗمل الؿُاس ي و ّ
الخٛحر الاظخماعي خؿب 'خؿً خىفي' كض
ُ
ُ
ًخدىٌ ئلى صواف٘ جدغن الٗمل الؿُاس ي وحٛحر اإلاتجخم٘ مً زالٌ ئظابت ٖلى ؾإاٌ:
"مضي ما ًمىً أن ٌؿهم به الفىغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ في مىاظهت كًاًا الٗهغ ومكىالجه
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الدكتىر جياللي بىبكر
وجدضًاجه؟ 11".و ئمياهُت اإلاؿاهمت جخدضص مً زالٌ الىلاٍ الؿذ الخالُت :جدغٍغ ألاعى
مً الاؾخٗماع والٛؼو ،فاهلل وألاعى وخضة ،والضفإ ًٖ الخغٍاث في مىاظهت اللهغ
والدؿلِ ،والٗضالت الاظخماُٖت في مىاظهت ؾىء جىػَ٘ الشىعة ،والخىمُت الكاملت في
مىاظهت الخسلف الخًاعي ،وجأهُض الظاث والهىٍت يض ول أقياٌ الاٚتراب في آلازغ،
والخغم ٖلى جىخُض ّ
ألامت بضٌ الختجؼئت والاهلؿام .وٍخم جىُْف الترار هضواف٘ لخدغًٍ
الخايغ الؿُاس ي والاظخماعي والاكخهاصي في اإلاتجخم٘ التراسي الىامي مً زالٌ عؤٍت
جاعٍسُت ،ومكغوٕ ئٖاصة بىاء الترار ًلىم ٖلى خغٍت الفىغ وخفٔ ملانض الكغَٗت
وئنالح ألاعى ال ئفؿاصها واؾخلالٌ اإلاإؾؿت الضًيُت وئبُاٌ أقياٌ ومٓاهغ الىفاق
الضًني في الضولت ووؾائل ؤلاٖالم.
ًخطر مما ؾبم أن ما هى ؾلبي في الترار كض ًخدىٌ بفٗل صوع الٗلل والخغٍت
وخفٔ ملانض الكغٕ ومبضأ نالح ألاعى ال فؿاصها ئلى ما هى ئًتجابي ،فمً ؾُاصة
الخهىع الٗمىصي الدؿلُي للٗالم اإلاخمغهؼ خىٌ الىاخض ئلى الخهىع ألافلي والخمغهؼ
خىٌ ؤلاوؿان وألاعى واإلاتجخم٘ والخىمُت ومً هىا ًخدىٌ الترار هُاكت هفؿُت
واظخماُٖت مصخىهت صازل الىظضان الفغصي والىعي الاظخماعي ئلى خغهت جهًىٍت فىغٍت
وٖملُت ؾُاؾُت واكخهاصًت جدغن الخاعٍش وجبني الخًاعة.
ُ
أما باليؿبت لهلت الفلؿفت بالترار ٖىض 'خؿً خىفي' كض جفهم هظه الهلت بحن
ً
الفلؿفت وىظىص كائم خالُا وبحن الترار اللضًم ،أو بحن الفلؿفت اللضًمت والترار
اللضًم ،أو بحن الفلؿفت همماعؾت للخفلؿف ونلتها بالترار اللضًم .وأػمت الفلـؿفت
والـترار جغجـبِ بصىائُت الفلؿـفت الٛغبُـت و ناخبها آلازغ أو الٛغب والترار الفلؿفي
ّ
اللضًم و ناخبه ألاها ،فهىان بٗض آلازغ وبٗض ألاها وبٗض (الىاو) الظي ًمشل الخىانل
ً
والخفاٖل والخغان الشىائي مً زالٌ صوع الٗلل ،وهى بٗض ٚحر مىظىص جماما عاخذ
ضخُخه ْغوف الٗهغ التي افخلضث اإلاىٓىع اإلاخىاػن بحن ٖمم الترار اللضًم وال ٖمم
الفلؿفت الٛغبُت واإلاٗانغة ،وافخلضث الىعي اإلاخىاػن بحن جغار مفهىم الهىٍت هي ألاها
ً
والفلؿفت الٛغبُت واإلاٗانغة وهي أكل ويىخا في الخٗبحر ًٖ الهىٍت ،ومٓاهغ أػمت
الفلؿفت والترار هشحرة .فالخٗامل م٘ الترار اللضًم جخم بىلل ٖلىمه ولها مً ٚحر جُىٍغ
أو ازخُاع مً خُض ويٗها في مؿخىي واخض ،وهلل أكص ى ما ًمىً مً الٗلم والخٗغى
ليافت فغوٕ الٗلم ،وجخىغع الٗلىم اللضًمت بٛحر مداولت إلٖاصة بىائها مشل جىغاع اللؿمت
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الشالزُت إلاىيىٕ الفلؿفت اللضًمت ،اإلاىُم وؤلالهُاث والُبُُٗاث .وال ًخم الغبِ بحن
الٗلم والؿُاق الخاعٍخي الظي وكأ فُه والىاك٘ الظي أفغػه ،ألامغ الظي ظٗل ألاػمت
كائمت وناع الترار اللضًم ال ًخفاٖل باًتجابُت م٘ الىافض وال م٘ الىاك٘ .ولًمان هظه
اإلاحزة محزة الخفاٖل ؤلاًتجابي بحن الترار الفلؿفي اللضًم والفلؿفت الٛغٍبت الخضًشت
اإلاٗانغة يغوعة ئٖاصة كغاءة الترار اللضًم وئٖاصة بىائه ،والىنىٌ ئلى فلؿفت ظضًضة.
ً
"وئجها إلاؿإولُت ظُلىا أن ًبضٕ فلؿفت ئؾالمُت ظضًضة َبلا لٓغوف ٖهغها بٗللُت
ً
ً
اإلاتجتهض ،فُهبذ الفُلؿىف في هفـ الىكذ أمُىا ٖلى الخىمت واُٖا إلاهالر ألامت ...ال
جىظض فلؿفت ئؾالمُت واخضة وصائمت ليل الٗهىع بل جىظض فلؿفاث مخٗضصة ومخٛحرة
12
بخٛحر الٗهىع .الفلؿفت حٗبحر ًٖ عوح الٗهغ".
ئن نلت الترار باإلاتجخم٘ والؿُاؾت في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي اإلاٗانغ وهى ٖالم
جغاسي جاعٍخي جً٘ الخُاة أمام زىائُت جخٗضص أوظهها ،الترار والخضازت ،الترار والىاك٘،
الترار والؿُاؾت ،الترار والؿلُت ،الترار والفلؿفت الٛغبُت ،وهي زىائُاث حٗبر ًٖ
أػمت الترار في اإلاتجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي اإلاٗانغ .هظه ألاػمت أؾبابها وصوافٗها هشحرة
بًٗها صازلي طاحي زام بُبُٗت الترهُبت الفىغٍت والشلافُت والاظخماُٖت للمتجخم٘
الٗغبي ؤلاؾالمي اإلاٗانغ وبًٗها آلازغ مىيىعي ًخٗلم بالٓغوف الخاعٍسُت التي جدُِ
بهظا اإلاتجخم٘ ؾُاؾُت واكخهاصًت و خًاعٍت بكيل ٖام ،والؿبُل ئلى جتجاوػ ألاػمت هى
ئٖاصة بىاء الترار اللضًم مً ظهت وئٖاصة كغاءة الىافض مً ظهت زاهُت وئًتجاص هٓغٍت
صخُدت في جفؿحر الىاك٘ ًخطر مً زاللها اإلاىكف الخًاعي مً الىاك٘ ،هظا اإلاىكف
ُ ّ
مشل ٖخبت هىُلم منها هدى ألامام في ؾبُل ئهلاط ّ
ألامت مً مدىتها.
الظي ً
ما ػاٌ الترار ًإزغ في خُاجىا الُىمُت وٍمشل كًُت أزاعث ظضالاث وهلاقاث ّ
خاصة في
ُ
أوؾاٍ اإلاشلفحن واإلافىغًٍ م٘ بضاًت الخفىحر في النهًت و في مكغوٖها ،ومىظ َغح ؾإاٌ
الخضازت ألظل جدضًض أؾباب الخلضم وقغوَه ،وهي هلاقاث َغخذ ظملت مً ألاؾئلت
في الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ،مشل كًُت الترار ومٗىاه والخغٍت والٗلالهُت
والخٗامل م٘ آلازغ .والترار في مكغوٕ 'خؿً خىفي' ًمشل اإلاؿخىي ألاوٌ ئلى ظاهب
ّ
الختجضًض وهى اإلاؿخىي الشاوي .وإلػالت اللبـ والٛمىى ًُدضص ناخب اإلاكغوٕ مفهىم
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الترار ومفهىم الختجضًض في مكغوٖه .خُض بضأ هخابه 'الترار والختجضًض' بؿإاٌ" :ماطا
ٌٗني 'الترار والختجضًض'؟" 13همكغوٕ خًاعي كىمي .فالترار ٖىضه "ول ما ونل ئلُىا
مً اإلااض ي صازل الخًاعة الؿائضة .فهى ئطن كًُت مىعور وفي هفـ الىكذ كًُت
14
مُٗى خايغ ٖلى ٖضًض مً اإلاؿخىٍاث".
اإلاؿألت لِؿذ جتجضًض الترار ما صام الترار هلُت الاهُالق مً زالٌ الىعي اليامل
باإلاؿإولُت اللىمُت والشلافُت وما صامذ ألانالت جإؾـ للمٗانغة والٛاًت جخدلم
ً
بالىؾُلت والجضًض ًأحي بٗض اللضًم .فالترار لِـ مُلىبا في طاجه بل هى وؾُلت لخفؿحر
الىاك٘ وجُىٍغه فهى "هٓغٍت للٗمل ومىظه للؿلىن ،وطزحرة كىمُت ًمىً اهدكافها
واؾخٛاللها واؾدشماعها مً أظل ئٖاصة بىاء ؤلاوؿان وٖالكخه باألعى وهما حجغا الٗثرة
ّ
اللخان جخدُم ٖليها ول ظهىص البالص الىامُت في الخُىع والخىمُت ...فالنهًت ؾابلت ٖلى
الخىمُت وقغٍ لها وؤلانالح ؾابم ٖلى النهًت وقغٍ لها ،واللفؼ ئلى الخىمُت هى جدلُم
إلآاهغ الخلضم صون مًمىهه وقغَه' .الترار والختجضًض' ئطن ًداوٌ جأؾِـ كًاًا
الخُٛحر الاظخماعي ٖلى هدى َبُعي وفي مىٓىع جاعٍخيً ،بضأ باألؾاؽ والكغٍ كبل
15
اإلاإؾـ واإلاكغوٍ".
الترار لِـ هى متجغص مسؼون ماصي وال متجغص هُان نىعي هٓغي كائم بظاجه،
فالترار هىا بمؿخىٍحن ماصي ونىعي وهى في خلُلخه مسؼون لضي الجماهحر .فما ػاٌ
ً
ً
الترار مدضصا لؿلىن الىاؽ في الخُاة الُىمُت ،مداَا باإلاضح والخلضٌـ أخُاها
ً
وباالوٛماؽ فُه هغبا مً الىاك٘ الهٗب أخُاها أزغي ،هظا في وكذ اهُلم فُه الٛحر
ً
ً
ٖلمُا وخًاعٍا مً الىاك٘ وهلض الترار بل وهضمه وحٗىًٍه بما هى أفًل وأعٍذ .وئطا
جىاولىا مىعوزاجىا الىفؿُت هتجض أهىا ماػلىا هدُا ٖلى فلؿفت الىىضي وٖلى أنىٌ الضًً
اإلاٗتزلُت وألاقٗغٍت وٖلى الخهىف الضاعي ئلى الفلغ والجىٕ والهبر والخىول وٖلى ئُٖاء
ً
ألاولىٍت للىلي الىٓغي ٖلى الىلي الٗملي' .فالترار والختجضًض' اهُالكا مً مٗنى الترار
ًضٌ ٖلى "مىكف َبُعي للٛاًت ،فاإلااض ي والخايغ هالهما مٗاقان في الكٗىع ،وونف
الكٗىع هى في هفـ الىكذ ونف للمسؼون الىفس ي اإلاتراهم مً اإلاىعور في جفاٖله م٘
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ً
الىاك٘ الخايغ ئؾلاَا مً اإلااض ي أو عؤٍت للخايغ ،فخدلُل الترار هى في هفـ الىكذ
جدلُل لٗللُدىا اإلاٗانغة وبُان أؾباب مٗىكاتها ،وجدلُل ٖللُدىا اإلاٗانغة هى في هفـ
ً ً
ً
الىكذ جدلُل للترار ...فالترار والختجضًض ًإؾؿان مٗا ٖلما ظضًضا وهى ونف الخايغ
وهأهه ماى ًخدغن ،وونف اإلااض ي ٖلى أهه خايغ مٗافً ...مشالن ٖملُت خًاعٍت هي
اهدكاف الخاعٍش وهى خاظت ّ
ملخت ومُلب زىعي في وظضاهىا اإلاٗانغ 16".وٍىكف
ً
اإلاكغوٕ ًٖ ْاهغة البدض ًٖ الظاث وألاها ،ألن الخسلف كض ًيىن ناصعا ًٖ ُٚاب
الىٓغة الٗلمُت الخًاعٍت اللضًمت ،هما أن الفلغ كض ًيىن مً جهضًغ الىٓم
الاكخهاصًت والؿُاؾُت البالُت .والبدض ًٖ ّ
الهىٍت بىظىص آلازغ هفُل به مىهج 'الترار
والختجضًض' الظي ًىللها مً خاٌ الخللي والىللُت ئلى نغح الىلض وؤلابضإ.
فالترار في اإلاكغوٕ لِـ هى مٗخلضاث ملضؾت مٛللت وال هى بىاء نىعي قىلي وال
هى متجغص مسُىَاث وميكىعاث و مإلفاث أو صوائغ مٗاعف ،فهى لِـ بالترار الهىعي
الفاع ٙالظي ال أزغ له ،وال هى متجغص أقُاء ماصًت مدفىْت .فالترار "هى اإلاسؼون الىفس ي
ٖىض الجماهحر ،هى جمغهؼ اإلااض ي في الخايغً ،خدىٌ ئلى ؾلُت في ملابل ؾلُت الٗلل
أو الُبُٗت جمض ؤلاوؿان بخهىعاجه للٗالم ّ
وبلُمه في الؿلىن وٍٓهغ الترار هلُمت في
اإلاتجخمٗاث الىامُت وهي اإلاتجخمٗاث الترازُت التي ما ػالذ جغي في ماييها الٗغٍم أخض
17
ملىماث وظىصها وفي ظظوعها الخاعٍسُت قغٍ جىمُتها واػصهاعها".

 -2التراث قضية شخصية في سياقها التاريخي
ًغبِ 'خؿً خىفي' اوكٛاٌ الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ بمىيىٕ الترار بهؼٍمت الٗغب في
ؾىت  .7691بٗض جلهلغ ألاها في متجابهت آلازغ .فالهؼٍمت في ظىهغها هي هؼٍمت الترار فال
أصبُاث الؿُاؾت وال أصبُاث الضًً وهي مىبٗشت مً الترار اؾخُاٖذ أن جغص الهؼٍمت،
ً
ً
هما اعجبِ الاهخمام بالترار في وكذ أنبدذ فُه اللىمُت الٗغبُت همُا للخغٍت وؾبُال
ئلى الاؾخلالٌ في الٗالم الشالض بأهمله الظي ٖاف أػمت لم تهضص الخضوص الجٛغافُت أو
الؿُاؾُت للبالص الٗغبُت بل هضصتها في وظىصها" ،وما ػالذ آزاعها جخىالى إلػاخت الٗغب
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الدكتىر جياللي بىبكر
زاعط الخاعٍش ولىعازتهم مً قٗىب أزغي ،وبلىمُاث بضًلت وبخهىعاث ظضًضة ًٖ
18
الكغق ألاوؾِ ،وخىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِٖ ،هغ ئؾغائُل الىبري".
ً
وئطا وان الترار كض كام اهُالكا مً الضًً وابخضاء به فهظا ال ٌٗني أهه ْاهغة صًيُت
جفغى الضفإ ًٖ اإلااض ي مً مكغوُٖت صًيُت ،ئهما هى ئكدام في جدضًاث الخايغ
ً
ً
ً
ومٗاعن الٗهغ" ،فالترار ما ػاٌ خُا في كلىب الىاؽ ،وٍإزغ فيهم ؾلبا وئًتجابا ًلجئىن
ئلُه ؾاٖت ألاػماث ،وٍدخمىن به ئطا اقخضث بهم ٖىائض الضهغ ...مُلم ًً٘ لهم مٗاًحر
ً
الؿلىن .وٍدضص لهم جهىعاتهم للٗالم .بل أهه أهثر ويىخا مً الخايغ هفؿه ألهه
خًىع مٗىىي وفٗلي ،طهني وماصيٖ ،للي ّ
وخس ي .البضاًت به لِؿذ مشالُت بل ًٖ
ً
الىاكُٗت .فالترار واك٘ ولِـ مشاال وئن ئػاخخه بضٖىة الىاكُٗت أو اإلااصًت الجضلُت لهى
19
ّ
وجسل ًٖ الىٓغة الٗلمُت".
ئػاخت للىاك٘ هفؿه
ً
وٍإهــض 'خؿــً خىفــي' ٖلــى خلُلــت التـرار فــي وىهــه لــِـ صًيُــا فلــِ" ،ففُــه ًخــضازل
الــضًني والكــٗبي ،اإلالــضؽ والــضهُىي.ال فــغق فــي الاؾــخسضام الكــٗبي بــحن الاؾدكــهاص با ًــت
اللغآهُــت والخــضًض الىبــىي وبــحن الاؾدكــهاص باإلاشــل الكــٗبي وبؿــحر ألابُــاٌ هالهمــا مهــضع
ً
ؾــلُت ومىبٗــا إلاٗــاًحر الؿــلىن .وجخــضازل مٗهمــا أكــىاٌ آلابــاء وألاظــضاص وههــائذ اإلاٗلمــحن
واإلاكاًش والغواص ،اليل حجـت ؾـلُت ولـِـ حجـت ٖلـل ًخـضازل فُـه الصـخُذ واإلاىيـىٕ،
ً
الخــاعٍخي وألاؾــُىعي ،اإلاــغوي والخُــالي ،اليــل ًيــىن مسؼوهــا فــي الالقــٗىع الخــاعٍخي ل ّمــت
20
وفي طاهغتها الجماُٖت".
ّ
الهىٍت
الاوكٛاٌ في الترار لِـ مً كبُل الضفإ ًٖ ألاها وخماًخه ،ئزباث
واإلادافٓت ٖليها ،فالترار هى أخض ميىهاث ألاها ال ألاها هيل ،ال الظاث بأظمٗها ،فاألها في
خلُلخه جغار و ٖهغهت أو ٖهغٍت ،اهدهاع الظاث في الترار ًإصي ئلى الخلىك٘ ،وجهبذ
هىٍت ال وظىص لها في الخايغ واإلاؿخلبل .وكض ٌؿخسضم الترار في ئزفاء الاهههاع في آلازغ
وئجباٖه والاهلُاص ئلُه .هشحر مً ألاهٓمت التي ّجضعي أمام قٗىبها خماًت الترار ومهالخها
ً
ً
م٘ آلازغ .الترار لِـ مُلىبا لظاجه في اإلاكغوٕ بل هى متجغص أصاة ووُْفت ولِـ ظىهغا،
ًخمحز بالخٛحر ال بالشباث ،الترار مىٗضم في اوٗضام أؾالُب اؾخٗماله ،والىاك٘ الظي
ٌُؿخٗمل فُه واللائم ٖلى طلً الفغص والجماٖت ،ؾلُت الضولت وؾلُت الجماهحر ،فهى
 -18حسن حنفي :مهوم الفكر والوطن ،اجلزء األول ،ص.:;:
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التراث واملجتمع ،رؤية عربية معاصرة
مضعن في ئَاع فٗل الخٛحر الاظخماعي خحن ًلىم هٗائم أمام الخٛحر أو ًلىم هٗىهغ فاٖل
ٖلى الخلضم وٖىضما حؿخسضمه الؿلُت وىؾُلت لًبِ اإلاتجخم٘ أو لبٗض الخغهت بضازله
ومً صازله ،فالترار ظؼء مً الخٛحر الاظخماعي فهى َاكت مصخىهت كض جخدغن ؾلبا وكض
ً ً
جخدغن ئًتجابا جبٗا الزخُاعاث الؿلُت الاظخماُٖت والؿُاؾُت.
ً
لظا فالترار ٖىض 'خؿً خىفي' لِـ جغازا واخضا بل "الترار جغازان :جغار الؿلُت
وجغار اإلاٗاعيت ،جغار الضولت وجغار الكٗب ،الشلافت الغؾمُت والشلافت اإلاًاصة.
فالشلافت واإلاتجخم٘ جخماًؼ بخماًؼ الؿلُت في اإلاتجخم٘ .وإلاا ّ
جيىن اإلاتجخم٘ مً َبلاث
اظخماُٖت ووان الهغإ ٖلى الؿلُت فُه َبلا لهغإ الُبلاث أفغػث ول َبلت أي
ول ؾلُت جغاثها وزلافتها ...الترار هخاط اظخماعي ال ٌؿبم وظىص اإلاتجخم٘ ،ولُض الهغإ
ً
الاظخماعي والؿُاس ي ولِـ ؾابلا ٖلُه ،ئفغاػ اظخماعي هأخض أقياٌ اللىي الاظخماُٖت
اإلاإزغة في الهغإ الاظخماعيً .خٛحر بخٛحر مىاػًٍ اللىي .الترار ؾلُت ألهه ّ
ًمض الؿلُت
الؿُاؾُت اللائمت بكغُٖتها والتي جداوٌ أن ججزٕ الكغُٖت ًٖ ؾلُت اإلاٗاعيت
21
وجغاثها".
ً
ئن ألاػمت اللائمت خالُا في الخذجغ والجمىص في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي والشباث
ً
الاظخماعي حٗىص أؾاؾا ئلى وىهىا "هغٍض حُٛحر الىاك٘ الاظخماعي بترار الؿلُت الؿائضة في
ّ
واإلاىظه ألاوٌ إلاىاهج الخٗلُم والغافض الغئِس ي في
أظهؼة ؤلاٖالم وجدذ ؾُُغة الضولت،
ً
ّ
اإلاىعور الشلافي الكٗبي ختى أنبذ ظؼءا مً جهىعها للٗالم وهأهه هى الترار وله وال
بضًل ٖىه ...فالٗالم قيله مسغوَي هغمي ،له ّ
كمت وكاٖضة ،أٖلى وأصوىً ،لىم ٖلى
22
الخضعط".
وئطا وان الترار لِـ هى الضًً طاجه و ال هى وؾُلت للضفإ ٖىه ،وال هى ألاها وال هى
وؾُلت للضفإ ًٖ ألاها ،ولِـ هى ٚاًت أو مىيىٕ أو ظىهغ أو زباث بل وؾُلت ووُْفت
ّ
وحٛحر وكِ في صازل اإلاتجخم٘ ،وٍغجبِ بيل ما في اإلاتجخم٘ وٍتجغي في ؾُاق جاعٍخي
ومخهل بيل ما في الؿُاق الخاعٍخي فهى ًنهٌ في الىاك٘ باإلوؿان صازل الخاعٍش ،هما
ًغجبِ الترار بالىًَ والىَىُت وٍلىٌ ناخب مكغوٕ 'الترار والختجضًض' في طلً:
"ولىىه كًُت وَىُت جمـ خُاة اإلاىاَىحن وجخضزل في قلائهم أو ؾٗاصتهم ...كًُت
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الدكتىر جياللي بىبكر
'الترار والختجضًض' كًُت وَىُت ألجها ظؼء مً واكٗىا ،هدً مؿئىلىن ٖىه هما أهىا
مؿئىلىن ًٖ الكٗب وألاعى والثروة ،وهما أهىا مؿئىلىن ًٖ آلازاع اللضًمت و
23
اإلاأزىعاث الكٗبُت".
الخضًض ًٖ الترار لِـ هى خضًض ًٖ الضًً ألن الترار ْاهغة خًاعٍت زلافُت،
والخًاعة جخيىن في الؼمان واإلايان وبفٗلهما ،فالضًً ظؼء مً الترار ولِـ ول ما في
الترار في الضًً ،ولِـ ول ما في الضًً في الترار" .فالترار ئن هى ئال ُٖاء ػماوي أو
مياوي ًدمل في َُاجه ول ش يء ...ال ًىظض صًً في طاجه بل ًىظض جغار لجماٖت مُٗىت
ً
ْهغ في لخٓت جاعٍسُت مدضصة وٍمىً جُىٍغها َبلا للخٓت جاعٍسُت كاصمت 24".ولم ًُلم
ونف 'ئؾالمُت' ٖلى الخًاعة ألهه ونف صًني واإلاؿألت خًاعٍت في أنلها ،فاإلؾالم
ْاهغة خًاعٍت وكٗذ في الخاعٍش وفي خاالث هشحرة حؿخٗمل ألالفاّ الضًيُت بمٗان
جهف الخًاعة التي أهختجها ؤلاؾالم باٖخباعه مُُٗاث خًاعٍت جاعٍسُت ئوؿاهُت ولِـ
ً
باٖخباعه صًىا.
باإليافت ئلى وىن الترار كًُت وَىُت فهى كًُت شخهُت في خُاة الجماٖت
الٗغبُت ؤلاؾالمُت ألن هظه الجماٖت جخٗاَى باؾخمغاع م٘ مىعوثها الصخص ي ،وهى
مىعور ئؾالمي" ،واليؿبت حكحر ئلى الخًاعة أهثر مما حكحر ئلى الضًً وحٗني أهىا والترار
ً
مً مىُلت خًاعٍت مُٗىت هما ٌِٗل الٛغبي في جغار مؿُحي و ال ًيىن هى مؿُدُا أو
ً
هما ٌِٗل الهىضي في جغار هىضي وال ًيىن هىضوهُا أو بىطًا .الترار كًُت شخهُت
ً
هلتزم بها ،وجسخلف صعاؾدىا له ًٖ صعاؾدىا مشال للترار الهىضي أو الفاعس ي أو الهُني أو
الٛغبي ألهىا في هظه الخالت هيىن متجغص باخشحن في خحن أهىا في الخالت ألاولى هيىن أهثر مً
باخشحن بل هيىن ملتزمحن بلًُت شخهُت 25".ففي الخالت ألاولى جيىن الظاث اإلاضعوؾت
ً
ً
وٍيىن اإلاىيىٕ اإلاضعوؽ أمغا واخضا فهى وظىص ئوؿاوي جاعٍخي ًلخلي فُه الخايغ
واإلااض ي واإلاؿخلبل وٍيىن الباخض ناخب مؿإولُت كىمُت .أما ٖىض صعاؾت جغار الٛحر
فال الظاث جىضمج في اإلاىيىٕ وال مىيىٕ الضعاؾت ظؼء مً زلافت الظاث الىَىُت وال
مؿإولُت كىمُت في البدض.
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ُ
ئن أزُاء الترار حٗاص نُاٚتها ،وهلائهه ال جبرع وال جخٗغى للىلض فلِ بل ًخم
ئهمالها والؼٍاصة فيها" ،فالباخض ٖلى هفـ مؿخىي مؿإولُت اإلافىغًٍ اللضماء .وهم أجىا
به ولِؿىا ٚغباء ٖىه .فاطا اهفهل الباخض ٖنهم وك٘ في الٛغبت وأنبدذ مؿإولُخه هى
ولِؿذ مؿإولُت الترار أن ًلط ي ٖلى اٚترابه ختى ٌكٗغ باالهخماء وبأهه ظؼء مً
ً
الترار وبأن الترار ظؼء مىه 26".وًٍُف 'خؿً خىفي' مإهضا ٖلى نفت الصخهُت في
ّ
البدض في الترار ٖلى أهه شخص ي وَُٗب ٖلى الضعاؾاث التي جىٗضم فيها هظه الهفت
ً
كائال" :لظلً حُٛب ٖلى مٗٓم صعاؾاث باخشِىا في الترار ٖضم أزظ كًاًاه هلًاًا
ّ
اإلاسل
شخهُت والاهخفاء بٗغى اإلااصة اللضًمت هما هي ئلى خض الخبؿُِ الغزُو
بأهمُت مشل هظه اللًاًا لللضماء وكض جُاًغث مً أظلها الغكاب خُىظان ،في خحن و أن
اإلاٗانغًٍ وكض ياٖذ أعيهم وزغواتهم لم حهتزوا ولم ًلتزمىاّ ،
وْل الترار باليؿبت لهم
ً
كًُت مُخت ألجهم مُخىن ...لظلً وان 'الترار والختجضًض' حٗبحرا ًٖ الخُاة الصخهُت
للباخض .واإلاكاول التي ٖغيذ له ّئبان الٗكغًٍ ؾىت اإلاايُت ،وخغنه ٖلى الترار
وٖلى حُٛحر الىاك٘ في آن واخض ،وهي كًُت اإلاشلفحن الشىعٍحن لهظا الجُلّ 27".
جبنى اإلافىغ
كًُت الترار مغجبُت بالختجضًض في مكغوٖه الخًاعي اللىمي ٖلى أجها مؿألت شخهُت
ً
ً
هاهًُ ًٖ وىجها وَىُت وكىمُت ،وئطا وان الالتزام في الترار أمغا مُلىبا و أؾاؾُا فظلً
ال ًًغ بدُاصه هباخض وبمىيىُٖخه هضاعؽ .وٖلمه هى مضي التزامه بمكىالث وكًاًا
الخُٛحر صازل اإلاتجخم٘ والالتزام في هظه الخالت ًدخىي الٗلم ،وئطا وان الٗلم ًخٗاعى م٘
ؤلاًضًىلىظُت في الفىغ الٛغبي و في الفىغ اإلااعهس ي ففي الىعي اللىمي في بلضان الٗالم
الشالض ،ول منهما ّ
ٌكض الجمهىع هدى ٚاًت واخضة .فال ؤلاًضًىلىظُت جًغ بالٗلم و ال
الٗلم ًًغ باإلًضًىلىظُت ،ألن الالتزام بالترار وبالشلافت وبالىخضة الىَىُت وهي
مُُٗاث ّجخدض فيها ؤلاًضًىلىظُت بالٗلم.
ما صام الترار مسؼوها هفؿُا في الجماهحر وهى مؿإولُت فغصًت وظماُٖت ،شخهُت
وكىمُت ووَىُت لِـ هى ألاها بل ًدميها وال ًغفٌ آلازغ بل ٌكاعهه الخُاة باًتجابُت
وفٗالُت ،لِـ هى الضًً بل الضًً ظؼء مىه ،الىاخض منها ًدمي آلازغ ُوٍ ّ
ّ
فٗله ،الترار
ًىمى وٍؼصهغ بالٗلم خُىما ًلتزم الباخض في الترار والالتزام قغٍ الٗلم فاإلًضًىلىظُت ال
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الدكتىر جياللي بىبكر
جًاص الٗلم بل جخدض مٗه في الىعي اللىمي الٗغبي وؤلاؾالمي وفي الىعي اللىمي لكٗىب
ّ
الٗالم الشالض .هظه ولها جمشل صواف٘ ئٖاصة بىاء الترار الٗغبي ؤلاؾالمي بكيل ٖام
والترار الفلؿفي بكيل زام "ٖلىمه وأبىِخه وخلىله وازخُاعاجه وبضائلها اإلامىىت هي
حٛحر الٓغوف ولُت مً ٖهغ ئلى ٖهغ ،ومً فترة ئلى فترة ...هىان ئطن فترجان مخماًؼجان
في جغازىا اللضًم وفي خًاعجىا ؤلاؾالمُت ،ألاولى الفترة اللضًمت والشاهُت الفترة الخضًشت،
ألاولى اهخملذ فيها الخًاعة في صوعتها ألاولى والشاهُت ما ػلىا وكاهضها ...ألاولى حٗاصٌ في
الترار الٛغبي الٗهغ الىؾُِ فُه والشاهُت حٗاصٌ ٖهىعه الخضًشت وٖلى هظا ًيىن
الخلابل بحن الترازحن ،الترار اللضًم والترار الٛغبي مدضصا ظضٌ ألاها وآلازغٖ ،هغ
الاػصهاع والاهخماٌ لضًىا في الفترة ألاولى هى الٗهغ الىؾُِ ألاوعبي ،وٖهغ الخضوًٍ
والكغوح واإلالخهاث أي الخىكف والاظتراع في الٗهىع الٛغبُت الخضًشت .فلِـ جغازىا
اللضًم هى الٗهغ الىؾُِ ئؾلاٍ آلازغ ٖلى ألاها ،هما أهىا ال وِٗل في الٗهىع الٛغبُت
28
الخضًشت ئؾلاٍ ألاها ٖلى آلازغ".
ّ
هما أن مداولت ئٖاصة بىاء الترار جهبذ يغوعة ملخت ألن متجخمٗاجىا الىامُت جغازُت
والىمىطط الاظخماعي التراسي ًيىن في همُه ٌٗاوي مً ُٖىب عئِؿُت هأن ًإزظ الترار
فُه ٚاًت في طاجه ولِـ وؾُلت لخلضم الكٗىب وجهًت اإلاتجخمٗاث ،وٍيىن الترار
ً
ً
ً
ً
مىفهال ًٖ الىاك٘ ولِـ مدضصا له ومىظها ّئًاه ألن الترار فىغ وواك٘ مٗا ،وٍإزظ
الترار وله أو ًُلغى وله وال ًلبل الختجؼئت أو الاهخلائُت فهى "خلُلت أبضًت ال جخُىع أو
جخٛحر وال ًسً٘ لخأوٍل أو جفؿحر أو وظهت هٓغ ٌكمل الؼمان واإلايان وٍدخىحهما فُه فال
فغق بحن اإلااض ي والخايغ واإلاؿخلبل وال وظىص إلاغاخل الخاعٍش أو هىُٖت اإلاتجخمٗاث أو
زهىنُاث الكٗىب وبالخالي ّ
جم الخىىغ للخايغ ولُت 29".والىاك٘ بغمخه فاؾض ال ًتجىػ
ّ
جُىٍغه بل هضمه مً ألاؾاؽ وٍبضأ البىاء مً ظضًض .وباإلالابل هتجض الىمِ الالجغاسي ًأحي
هغص فٗل ٖلى الىمِ التراسي وهى همِ أو همىطط ًلُ٘ نلخه بالترار اللضًم لبىاء
الجضًضٖ" ،لى أؾـ مً الٗلم واإلاٗغفت والجهض ؤلاوؿاوي الخالو بٗض اهدكاف ٖىعاث
الترار وٖضم زباجه أمام الٗلم الجضًض فالخلضم هدى الجضًض مغهىن بالخسلو مً
اللضًم وهى همِ ُٖىبه هشحرة فالخُٛحر لضًه ؾُحي والخلضم في اإلآاهغ مما ّأصي ئلى
اهفهام الصخهُت الىَىُت وؾُُغة ألاكلُت وجغار ألاكلُت واوٗؼاٌ الُبلت الشىعٍت وما
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التراث واملجتمع في مشروع "التراث والتجديد" لحسن حنفي.
التراث واملجتمع ،رؤية عربية معاصرة
ًيخج ًٖ طلً مً مساَغ ؾُاؾُت واكخهاصًت واظخماُٖت ،ألامغ الظي ٌؿخضعي كُام
ً
الىمِ الشالض وهى همِ أو همىطط ئٖاصة بىاء الترار وئخُائه وبٗشه جُبُلا إلاكغوٕ
'الترار والختجضًض' .فاطا وان الىمِ التراسي ًًحي بالخُٛحر الاظخماعي مً أظل اإلادافٓت
ّ
ٖلى الترار ووان الىمِ الالجغاسي ًًحي بالترار مً أظل الخُٛحر الاظخماعي ،فان جتجضًض
ً
الترار أو ئخُائه أو ئٖاصة بىائه َبلا لخاظاث الٗهغ هى الظي ًدفٔ مً الترار صوافٗه
ٖلى الخلضم وٍلط ي ٖلى مٗىكاجه وهى اللاصع ٖلى ئخضار الخُٛحر الاظخماعي بُغٍلت
30
أعسخ وأبلى وأخفٔ له في الخاعٍش مً الاهخياؾاث ّ
والغصة وخغواث الىيىم".
ً
ً
ً
ملضؾا وال ً
بىاء نىعٍا وال
وئطا وان الترار في اإلاتجخمٗاث الترازُت الىامُت لِـ صًىا
ً
ههىنا مدفىْت أو هخب نفغاء فهى ؾلُت جلىم في ملابل ؾلُت الٗلل جمىذ ؤلاوؿان
جهىعاث ًٖ الٗالم وًٖ الؿلىن ّ
وكُمه وَكيل واخضا مً ملىماث الكٗىب الىامُت
في وظىصها وٍمشل ٖامل جىمُتها واػصهاعها في أنىلها الخاعٍسُت ،وإلاا وان الترار هظلً
فهى مؿخٗمل مً كبل الؿلُت ومً كبل اإلاٗاعيت في اإلاتجخمٗاث الضًملغاَُت هما
ٌؿخٗمل مً كبل الخاهم واإلاديىم واللاهغ واإلالهىع في اإلاتجخمٗاث الُبُُٗت .ول منهما
ً
ًتجض في الترار ما ًإٍضه .وٍإهض 'خؿً خىفي' ٖلى يغوعة الاهخمام بالترار صعاؾت وبدشا
ً
ً
ً
واهضماظا مخباصال بحن الظاث الضاعؾت واإلاىيىٕ اإلاضعوؽ ،والتزاما مً كبل البدض ألن
اإلاؿدكغق ًغنض الترار مً خُض خغهخه الخاعٍسُت فُفلض الخُاة واإلاىيىُٖت" .وبالخالي
ً
وان ٖلُىا جُىٍغه وحُٛحره بل وكلبه عأؾا ٖلى ٖلب ،ومً هىا وان الترار واظبا وَىُا
والىىاح ٖلى ؾلبُاجه متجغص بياء ونغار وٖىٍل ال ًتجضي .فالؿلبُاث ًمىً اللًاء ٖليها
باهخاط جغار آزغ أو جدىٍلها ئلى ئًتجابُاث بفٗل ؾُاس ي مًاص .هما أن الخٛني باًتجابُاجه
ئعجاب بترار آلاباء وألاظضاص ال كُمت له ئال بملضاع مؿاهمت هظه ؤلاًتجابُاث في خل
ّ
الخٛني بالٗلل في
كًاًا الٗهغ ألاؾاؾُت وكبىٌ جدضًاجه الغئِؿُت .فما الفائضة في
متجخم٘ ُٚبي أو الفسغ بالٗضالت الاظخماُٖت واإلاؿاواة في متجخم٘ الفلغ والفكل والبإؽ
والكلاء أو الاٖتزاػ بالخغٍت في متجخم٘ اللهغ والدؿلِ جفخذ فُه السجىن واإلاٗخلالث أهثر
ّ
الدكضق بالىخضة في أمت جلُٗذ أونالها وجفغكذ
مما جفخذ فُه اإلاضاعؽ وصوع الٗلم أو
ّ ً
32
ً ً ً ً ً ً 31
قُٗا ًداعب بًٗها بًٗاًًًًً( ".ول خؼب بما لضحهم فغخىن).
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الدكتىر جياللي بىبكر
فلغاءة الترار وهلضه وئٖاصة نُاٚخه و مداولت ئٖاصة بىائه وفم ما جخُلبه خاظاث
ً
ّ
وبفٗالُت في بىاء الخايغ والخُل٘
الٗهغ هى الىفُل الىخُض بخىُْف الترار ئًتجابُا
للمؿخلبل ،وهي مهمت مكغوٕ 'الترار والختجضًض' مختجاوػا الىمِ التراسي والىمىطط
ّ
الالجغاسي.
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