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 (1978/  21)العدد  ركيزة البناء والتقدمالتراث 
 األب د. يوسف حبي

 

 سجلت هذا العنوان بعد تردد ومناقشة. وإني احققه بالقول التالي: 

إن ركيزة التقدم عقول ثاقبة منفتحة، أما ركيزة البناء فهو التراث. وكما يلعب الفكر الدور األهم في تكوين التراث، 
 يًحا.كذلك يلعب التراث الدور األهم في إنجاب العقول الثاقبة المنفتحة. ويكون العنوان بذلك صح

وبقدر أهمية التراث في تحقيق البناء والتقدم، بقدر ذلك ضرورة التأكيد عليه واالستفادة منه. بعد ان فهمه على 
أنه حصيلة االبداع االنساني لشعب بكامله طيلة أجيال، بل وللناس بأسرهم عبر عمر البشرية المديد. إننا بذلك 

في حقبة معينة أو في ميزة خاصة. وبالعقول ال نقصد الطاقة نركز على الجوانب االيجابية للتراث وعدم حصره 
الفكرية وحسب، بل الطاقة االنسانية بمختلف ابعادها ومنجزاتها. وقد ذكرنا شيًئا من ذلك في مقاالت سابقة وسنعود 

 الى أمور أخرى في مقاالت الحقة، إن شاء هللا.

ل، تجاوز التراث وعدم إعطائه حقه، والثاني، اعتبار غير أنه البد من تخليص التراث من معوقين سائدين: األو 
 التراث كل شيء واالبقاء عليه جامًدا ال حياة فيه.

أما المعوق األول فينطلق من قناعة االنسان الخاطئة انه هو، أو جيله، محق مصيب في كل شيء، وأن كل 
تدأ من الصفر، وال أصل له، فيتنكر بذلك للعطاء ما سبقه كان مخطًئا، بدائًيا، متخلًفا... وكأني به يعتبر ذاته وقد اب

 الكبير الذي نفحه إياه أشخاص عظام خالل أجيال وأجيال... 

في هذا الصدد استوقفتني قراءة في كتاب )الحكاية الخرافية( لعالم األدب الشعبي فردريش فون ديرالين: "فما 
في بعض الحضارات البدائية مضمون الفكر والعقيدة.  نعده اليوم قديًما موغاًل في القدم ما يزال يكون حتى اليوم

فإذا تحدثنا هنا عن "البدائيين" فال يصح ان يحمل هذا اللفظ في طياته معنى معيًنا. فنحن نعرف اليوم من خالل 
الدراسات الشعبية المقارنة، ومن خالل أبحاث علم االديان، ان ما يبدو غير منطقي من أفكار الشعوب الفطرية، 

يبدو سخًفا وخرافة من آراءهم، كثيًرا ما يكون شاهًدا على وجهة نظر عميقة في طبيعة االشياء، وفي الطبيعة وما 
كثيًرا ما نشكو من ضياع األفكار المنطقية فيما يختص بالتأمل  –في عصرنا الحاضر  –والعالم. وال يغيب عنا اننا 

 (.10الحقيقي للكون" )ص 

 علم ازددت قناعة بأن تراث االقدمين شيء عظيم، غنى وشموخ.إنني كلما تقدمت في العمر وال

يرجع  – أكثرإن لم نقل  –ونحن لو ارجعنا ما نكتبه اليوم معاصرونا إلى مصادره القديمة، لوجدنا ثالثة أرباعه 
 بأصله الى الماضي... 
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 وهنا ينشا االختالف والخالف بين متطرفي وجهات النظر بالنسبة للتراث.

بالتراث بشكل حرفي وجامد يقولون: ال جديد تحت الشمس وكل ما في كتب وآراء المحدثين مقتبس فالمتمسكون 
 عن القدامى.

 بينما يقول الشامتون بالتراث: كل التراث قديم متخلف، لذا ينبغي تجاوزه لكي يحيا اإلنسان عصره.

والفئتان على خطأ. أما الحق فأننا مدينون للتراث بالكثير، وفضل األقدمين علينا كبير. وثمة خط جديد متميز 
ونير، نما منذ عصر النهضة الصناعية والثقافية واالجتماعية، يختلف عن الخط الكالسيكي القديم، يجب أن تؤخذ 

يخي الحضاري لئال تتشوه اصالتها أو يهمل جانب مهم بموجبه كل المعطيات التراثية، بعد وضعها في اطارها التار 
منها، وعلى ضوء هذا الفكر المعاصر يجري تقييم التراث. وإال اصبحت عملية التمثل استنساًخا أو نسًخا، تكراًرا 
أو اجتراًرا أو تقليًدا، بينما تعني االستفادة من التراث بالشكل الصحيح أخذ كل ما يصلح لعصرنا، أي معظم ما 

نطوي عليه التراث، ولكن بنظرة جديدة ذات معنى جديد ووجه معاصر متجدد أبًدا. فالتراث ليس مواًتا، إنه كائن ي
 حي، تعتصر فيه افئدة وعقول كل العظماء الخالدين. 

ونحن لو أردنا ان نشخص أهم سمات الفكر المعاصر قلنا: نظرة وجدانية وواقعية إلى اإلنسان والحياة، وأسلوًبا 
 ا علمًيا للتاريخ والحضارات، وتجارب مختبرية وتحاليل علمية ووسائل تقنية في العلوم والنشر واالتصال... نقديً 

بهذه المفاهيم وهذه المنطلقات نبني مجتمًعا متقدًما وأمة عظيمة وعالًما سعيًدا، بفضل استفادتنا من تراثنا الزاخر، 
 واصل في شتى مجاالت الحياة.وبإبداعنا المت


