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  ص:ملخّ 
عالم العربي ال المستقبل فيسؤال المثقف ورهانات  التحليلية إشكاليةبحثت هذه الدراسة    

المثقف  فيها مهام   التي شهدتخاصة في الفترة الراهنة  ،مقاربات في المعنى، األزمة واألفق
ة وتطلعاته مية الحضارينو التغيير والتداخل جغرافيته نح جهوده الفاعلةفي  اتراجع  العربي 

 علق بالتشكليتمنها ما  ،عواملو ة أسباب عزى هذا لعد  وي  . لعالميا التقدم المستقبلية في مواكبة
 وكأن   ،الحداثية بعد وما ،المية الحداثيةلعا السياسية والفكرية والمتغيرات والوجوداتلوجي يو األيد
سات التوج   خاصة أن كل؟ نسهم في تحديث مجتمعنا وتقدمه تطارده كيف لتاريخي  اة السؤال لعن

في ية الحقيق الن خب بمسؤولياتهم ون بمدى وعيمره مشروع تقدمي والشكوك في فشل أي
أن  اربى اعتعللحياة المعقدة بالنقد واإلبداع مجاالت اهموم واقعهم الممزق في مختلف معالجة 

 .شم  د وال مهمثقف مفكرا وفاعال مركزي الحضور ال محي   والتجديد يلزمهاثورة التغيير 
تجاذبها ة تالمثقفمهام  ن  إ :أهمها ،ة متباينةإلى استنتاجات جم   توصلت هذه الدراسةوقد     

 ،عاملتحررية حداثية في الفضاء الثقافي امخضرمة بين األصالة والمعاصرة وأخرى  تيارات
فتعددت  ،لباس وهذا انعكس على وظيفته اإلحيائية ،مجتمعه وأمتهدوره المنوط نحو  أثرت على

 .    المركز والهامش الحاضرة بينوره ص
ّ.ّالمثقف، األدوار، التراث، اآلخر، اإلبداع المفتاحية:الكلماتّ

Abstract: 

This analytical study examined the problem of the questioning of the 

intellectual and the bets of the future in the Arab world approaches in 

the meaning, crisis and horizon especially in the current period in which 

the tasks of the Arab intellectual saw a decline in his active efforts 
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within his geography towards change and civilizational wishing and his 

future aspirations to keep pace with global progress. All the 

uncertainties and doubts about the failure of any progressive project 

depends on the extent to which the elites are aware of their real 

responsibilities in dealing with the concerns of their shattered reality in 

the various areas of life complex with criticism and creativity، 

considering that the revolution of change and renewal is required by a 

central intellectual and actor who is not interested or marginalized. 

This study has reached many different conclusions. The most important 

is the tasks of the intellectual are attracted by the currents of the veteran 

between originality and modernity and other liberal modernist in in the 

general cultural space affected his role assigned towards his society and 

his nation, and this reflected on his biological function negatively, so 

multiplied his present images between the center and the margin.     

Keywords  : Intellectual; roles; heritage; other; creativity 

ّمقدمة:
ضمن  "سؤال المثقف ورهانات المستقبل في العالم العربيـ"يندرج موضوع  بحثنا الموسوم ب    

م من أفق عاتهتاريخ مجتماصرة لدور المثقف والنخبة داخل الدراسات النقدية الفلسفية المع
ع د  ة الفكرية للمثقفين وتصبسبب الرد   ؛أفول الحافز ونكوص اإلرادة صناعة الحضارة إلى

ذّإّوانبهارهم باآلخر واشتغالهم بموضوعاته الخارقة، ،مواقفهم في سبيل المصالح الشخصية
ير في هو مشروع إحياء وتطو  ا داخل مجتمعاته؛ فكل خطاب ثقافي  مركزي  ّايحتل المثقف موقع  

 بنية المجتمع ومستقبله، لذلك تشهد الفترة الراهنة خطابات مكثفة في الحقليين األكاديمي  
سي الداخلي والعالمي حول دور المثقف بين االنكماش والتمدد في مهامه وعوائق التراجع والسيا

ر خاصة أمام تنامي مظاه ا في زمن العولمة؛عن خوضه في قضايا حاضره التي زادت تعقيد  
مثقف بإعادة لزم الاالنسالخ الهووي والتعددية اإلثنية وتصعيد المد األيديولوجي المنغلق؛ مما ي  

اصة المصيرية التي تتعلق بالوطن خ ،ةم  هممن القضايا ال في جملة مواقفه أمام كم   النظر 
ن اختلفت و  ،لتجديدالتطور وا من أجل الظفر بمستقبل على قدر من ،والقومية والدين والتراث ا 

تعقيد، والالغموض  قف المعاصر من حيث عتبةمهام المث مهام المثقف في عصر النهضة عن
والتحرر  ،انهضوية وتحررية؛ لذلك البد للمثقف أن يعيد تأثيث نفسه موضوعي   فإن الغاية واحدة

مثقف غير موضوعي وخارج سياق  ؛ ألن المثقف المؤدلج هوواأليديولوجيامن عوائق الذاتية 
القيم، فالمثقف الحقيقي هو الذي ينبلج من هموم مجتمعه وانشغاالت أمته من أجل مواكبة 

ي ، السيما أن المثقف يلعب دور القيادة للوعخصوصياتها المنفتحةلعصرنة مع الحفاظ على ا
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ة تنويري يراعي ضرورة تحقيق الحري الخطاب الثقافي المعاصر هو خطاب   خاصة أن   ،الجمعي
، ولو أن مهمة المثقف في ة شمولية في مختلف ميادين الحياةمن أجل ضمان نهض ،والتقدم

 ،تهة التخلف التاريخي الذي يغرق فيه عالمنا بأزماالعالم العربي ليست سهلة بل عويصة بحج
 ،على المثقف أن يصنع نوافذ الحياة داخل مجتمعاته لذا، ،خاصة في مسائل التراث والسلطة

قديم التفكير الفعل بت دفعها نحو فلسفةبعث مقومات مجتمعه و بل بإعادة  ،ال بنقل الغرب إليه
 المتحرر ال الموروث المنغلق.العقالني 

ابل السعي إلى المحافظة على الخصوصية الثقافية في ظل مخاوف الذوبان في النموذج مق 
تلقي ومقوماته تفكير المالغربي بسبب تجلياته الحداثية المعلمنة والمعولمة المهيمنة على بؤر 

ة حضارية و  لضروب التفاوت بين األنا واآلخر تكشف عن وجود ه   الكرنولوجي   فالمسار ،الذاتية
تطلب منا التساؤل في مهام العقل العربي ودور النخبة في التنمية الشاملة تمنها  عودةال ،سحيقة

 ة من الفالسفة العرب والمسلمين على اختالفونصرة الحريات، هذا ما عكف على تشريحه ثل  
ص أمراض من أجل تشخي المحافظ والتيار التنويري   والتجديدي   بين الموقف النقدي   ،مشاربهم
ات خب في الخطابتراجع دور الن -كمظهر رئيسي  -وفي مقدمتها  ،العربي ومظاهرهاالعالم 

واجباته و  المعاصرة التي تبدو فارغة من أي مضمون ومشروع في ظل غياب المثقف الحقيقي  
العالم  والسكون، مما يجعللوهم لحارس الحقيقة ومن دون مهامه  يخلد  فهو ،خالقيةواأل العقلية
 من القادم. ف  ع ومنقسم ومؤشرات تخو  ة حاضر متصد  اوي  يعيش سود العربي  

خاصة في مرحلة المابعديات التي تجعل الموقف المنوط بالمثقف العربي في حالة حرجة  
ألداتي ا يجب اإلقالع به نحو زاوية االنفراج؛ إلعادة االعتبار لذاته والتحرر من سيطرة العقل

 ئ ا نستقر يكون قيمي  وما يجب أن  ،او كائن وضعي  هما والمستهلك، ضمن هذه المفارقات بينما 
ّاآلتي ّالنّ ّ:اإلشكال ّدور ّوتحدياتهاّكيفّنقيم ّالعربية ّالنهضة ّفيّمشروع ّوتطلعاتها خبة

إزاءّمشكالتّعالمناّللمثقفّالعربيّّقعّالدورّالوظيفيّ مّوّماّالمعاصرة؟ّأوّبطرحّمغاير:
 لتفكيك هذا الطرحّامّأيّمحيدّالدور؟هامشّالمهفيّهلّهوّفيّمركزّاالهتمامّأوّّ؟اليومية

: منها ،ضوع للوقوف عند جملة مسلماتفي دراستنا للمو  المنهجّالتحليليّ اعتمدنا  االستشكالي
إن سؤال المثقف ورهانات المستقبل هو نفسه سؤال دور المثقف في اإلبداع  الثقافي والحضاري 

إلبداع ا أسس التشارك الثنائي في ديدة علىلمشاركة العرب العالم الغربي في بناء حضارة ج
 واألسبابافعّالدّوّأهمّ من  لم أخالقي يكفل حق التعايش بسالم، ولعل  على س للتعايش ؛والغايات
د حي  لم  ا واالستراتيجي  الدور الحساس هذا  الموضوع  تكمن في الجة نختار معجعلتنا التي 
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خي كل انعطاف تاريفي بي المثقف العر  خاصة أنللمثقف في دفع عجلة النهضة الشاملة 
هيمنة لا يك والتحليلي المعرفي للتحرر من نزعةالنقدي التفكملزم على التمسك  بأدوات الوعي 

 .ل  لمشاكل  عالمه  وخدمة مستقبلهالحلو واإلقصاء ومحاولة تسطير 
أهم عالمه و  صناعة مستقبلدور المثقف المركزي في في بيان  الدراسةأهميةّوتكمن     

لحقيقي  ا حيث يعتبر المثقف ؛خاصة أنظمة الحكم السياسي طريقه، التي تعترض   العراقيل
الثقافة نام أص وتكسر ،الملونة تهوأيديولوجي ظام وديباجته المزيفةالن د استقرارمطرقة تهد  

وتعمل على استنزاف أحالم الشعوب واستبدادها؛ لذلك  ،تي تهدد تماسك هويتنالواة دالمستور 
عن  ف والكش ،تكمن في تحديد مهام المثقف وتشخيص أزمة العالم العربيفإن قيمة البحث 

 والمستقبلية. تي  ترفع  سقف آفاقه وطموحاته الراهنةالحلول  ال
سياسية ال المثقف وغاياته وأهم المعوقاتالكشف عن مهام  هو الدراسةمنّهذّهّوالهدفّالمرجو

ام ون ممارسة المثقف العربي لمهامه واحتر التاريخية التي تحول دو واأليديولوجية واالجتماعية 
 ده.حي   وت   ،والتي تختزل دوره المركزي  حريته
 يتهشامل للموضوع واشكالالالتصور إلى مقدمة عرضنا فيها الدراسةّّتقسيمّخطةينا أارت   

احث العرض تناولنا فيه ثالث مب األسباب واألهمية واألهداف في حين المتبع،ومنهج الدراسة 
ّوعالئقية ل:األوّ ّالمبحث: رئيسية ّمفهومية ّالعربيّّمقاربات ّالخطاب ّفي ّودوره للمثقف

ّثم  المعاصر ّالمركبمسألة وعالج : الثانيالمبحث ّالثالوث ّوقضايا ّالتراث،ّ:المثقف
اتّموقعّالمثقفّالعربيّمنّرهانإلىّّقناّفيهتطرّ :ّالثالثالمبحثّّوّ.والسلطةّ،األيديولوجيا
ّّ.المستقبل

 بة من هذا  البحث  موضوعالنتائج  واألهداف  المترت  ورصدنا فيها أهم  ّ،ةأخيراّّخاتمّوّّّ
 .الدراسة

ّّودورهّفيّالخطابّالعربيّالمعاصر:ّوعالئقيةّللمثقفمقارباتّمفهوميةّّ-0
مفهوم ه إلى تصور و ال يمكن الحديث عن المثقف ودوره في تمفصالته الجوهرية إال برد     

تمع داخل الوعي الكلي والتاريخي لذاكرة المجظيفي كعضو منتج ل لدوره الو الثقافة الذي يؤص  
إنّثقافةّأوّحضارةّموضوعةّفيّ"ّ:هي (TYLOR)" "تايلورفالثقافة على لسان  ،واألمم

ّاتّ  ّاإلثنولوجيّاألكثر ّالمركبّالذيّيشمعناها ّالكل ّهيّهذا ّالمعرفةّوالمعتقداتّّساعا مل
ّ ّوالقانون ّواألخالق ّالقدوالفن ّاإلنسانّوالعاداتّوكل ّيكتسبها ّالتي راتّوالعاداتّاألخرى
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 ،لكافة الخصوصيات شمولي   ى كوني  أفكار ذات معن   ن  فهي إذّ؛1"بوصفهّعضواّفيّالمجتمع
في  لسواء كانت نظرية وممارسات إجرائية لفعل التفكير في قضايا اإلنسان والوجود والمث

ّمعجمّمصطلحاتاء في ؛ في حين مصطلح مثقف حسب ما جصور العقل الكلية والمتجزئة
ّ ّيدلتاريخيا  والمجتمعالثقافة ّبالخبرةّ": ّعلىّدعواها ّمنزلتها ّالناسّتعتمد ّمن علىّفئة
وفي هذا داللة على ،2ّ"إلىّبواكيرّالقرنّالتاسعّّعشر Intellectuel expertiseّالفكرية

دارة شؤون الحياة والمؤسسات ّ.قوة النباهة وقدرة حاكمية العقل على توجيه وا 
-حداثيينوال -السلف–ن التقليديين على الرغم من انقسامات المثقفين فيما بينهم بي    

والمحافظين، فإن الصراع بين البقاء مع المنطق األبوي واالمتناع عن التصالح مع  -ينالتغربي  
قات م والتصدع الفكري بين الطبخلق نوعا من التور   ،الذوات وتكريس ثقافة الغلبة من اآلخر

ة تناقضات تستوجب إعاد لما يحمله من ،انعكس على دورها في البناء الحضاري المثقفة و 
النظر في أجندة مشروع إحياء التراث أو الحديث عن قضايا النقد والتجديد في العالم العربي 

 -ألنتجلنسياا-" أن النخبة جورجّطرابيشي" يشبه الحديث عن قصة بائع الظل للماء، حيث يرى 
عل هذا إضراب عن  التفكير، لؤكد أن األنتلجنسيا العربية في حالة و يهي المسؤولة عنها فه

عزى للهاجس األيديولوجي المسيطر على أغلب مفكري عصر النهضة مما خلق نكوصا ي  
بعيدا عن النقد الجذري في معطيات التعاطي مع الموضوعات الراهنة  ،إلحياء الذات األبوية
لمد الحضاري بستيمولوجيا في النهوض باألتي تشكل عائقا اتها المتداولة اوسبل التحرر من سلبي

 لعوالمنا.
ا ح  ا ومشر  ص  من جهة أخرى إلى لعب دور الطبيب العام والخاص مشخ   ""طرابيشيعمد     

والتي  ،ة داخلهسالسياسات الممار   بألمراض واقع العالم العربي وحاالته الثقافية البائسة بسب
لمادي، لذلك يحمل النخبة المسؤولية كونها معيار تقدم أو تخلف تحول دون انتعاشه الثقافي وا

ور المثقف د ألن ؛الكلي للمجتمعالوعي  طبقة تمثلهي -األنتلجانسيا-شعوبها، فهو يرى أن 
ّالنهضوي.يتحدد في حمله للمشروع 

                                                           
مركز ، 0لبيب، ط مراجعة الطاهر، ترجمة منير السعيداني، العلوم االجتماعية مفهوم الثقافة في، دنيسعن نقال  (1

 .20، ص0117، دراسات الوحدة العربية بيروت
، تمع(الثقافة والمجمصطلحات  جديدة معجم )مفاتيجبينيت، لوترانس غرو سبيرغ ميغان موريس  عن طونينقال ( 0

 .201، ص0101، الدار الحمراء، بيروت، دراسات الوحدة العربيةمركز  ،0ترجمة: سعيد الغانمي، ط
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لمثقف ا " في راهن  تفاقم  هموم  المثقف و تراجع  دوره إلى تصنيف"طرابيشييعمد       
 لمثقف الثوري  وا منها: المثقف الليبرالي   ،ألنها تدافع عن انتماءاته؛ أدواره األيديولوجية حسب

ناطقّبلسانّال هو" :قائال  تعريف المثقف واصفا إياه في تحديد إذ يجتهد  والمثقف اليساري  
ّبطاّلهذاومنّكونهّضاقيتهّمعاّمنّتعاليمهّعلىّالواقعّالمثالّوالمثالّيستمدّفعاليتهّوأخال

د قيمة المثقف بمعزل إذ ال يمكن أن تتحد  ،1ّ"لهذاّالواقعاقع،ّبمعنىّأنّالمثقفّهوّالقدوةّالّو
به الوعي المنفتح والمبدع في خلق فضاء للحوار  قاس  ي   فهو معيار   ،عن هموم عالمه وزمانه

ّوتشخيص القضايا وتسطير مخارج لها وفق مبادئ عقلية تراعي المصلحة العامة وسلم القيم.
ح " إلى أن مصطلعبدّالكريمّبكار" -خطواتّعملية-تكوينّالمفكريشير صاحب كتاب      

ووسعّدائرةّاهتمامهّعلىّصعيدّشخصّتجاوزّتخصصهّاألساسيّ"مثقف هو داللة عن: 
فيّخطابهّيستهدفّشريحةّواسعةّّمنّالناسّلمطالعةّوعلىّصعيدّالتأثير،ّفهوّالقراءةّوا

ّذاتّالطابعّّوهوّفيّالوقتّنفسهّيمتلكّمالحظات نقديةّوينتجّبعضّاألفكارّوالمفاهيم

،2ّ"والمتصلةّبتطويرّالواقعّواستشرافّالمستقبلّوهوّعلىّخالفّالداعيةّ،والعالجيّ ّالتقنيّ 
صاحبّّيقيّ المثقفّالحق"قائال:  ف الوهمي  والمثقف المزي  ويوضح الفرق بين المثقف الحقيقي 

كثيرّمنّمصالحهّمنّأجلّالجهرّبآرائهّإلىّجانبّامتالكّروحّالتضحيةّبالّدورّنضاليّ 

ّالمثقفّالوهميّ  ّأما هوّالذيّيجنحّفيّخطابهّإلىّالتبريرّوالتجديرّّوأفكارهّومالحظاته،
ذا ألن دور المثقف عرف في المدة األخيرة هجاء ونقد  لتعدد صور المثقف ؛ ه3"والتزييف

" عيدس ادواردة  يقول " المنتظر  وعدم تداخلها في الموضوعات األساسية المطروقة واألهداف
ّّرفيعةّهلّالمثقفونّفئةّكبيرةّجدّ ":  المثقفصورّفي  كتابه   منّالناسّأمّّنخبة لمستوىّاّا

سة  في  الواقع ومدى على أدوارهم  الممار  وهذا يتوقف ،4ّ«العددّإلىّأبعدّّحد؟ةّوضئيل
ّتماشيها مع  متطلبات  الراهن. 

يعرفونّّأولئكّالذين" ه في قوله إن المثقفين هم:" لدور المثقف وصفاتلجابرّيحيث ينظر "ا
ّوالتوجيهّفيّعصرّ ّبالقيادة ّيعرفونّوبالخصوصّليقوموا ّما ّيتكلمونّليقولوا ويتكلمون،

                                                           

 1( جورج طرابيشي، هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، ص010.
0( عبد الكريم بكار، تكوين المفكر –خطوات عملية– ط0، دار السالم لطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، 

.02.00ص ،0101  
 3( عبد الكريم بكار، تكوين المفكر –خطوات عملية – مرجع سبق ذكره، ص02. 

، نقله إلى العربية غسان غصن، راجعته منى أنيس، بيروت، 0222ادوارد سعيد، صور المثقف، محاضرات ريث  (4
 .00ص، 0221دار النهار للنشر ،
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؛ إذا المثقف العربي مطالب بفهم 1"صارّفيهّالحكمّفناّفيّالقولّقبلّأنّيكونّشيئاّآخر
بالمعنى  ،حداثة واالنفتاح على اآلخرالواقع وتغييره لألحسن في ظل حاكمية التراث وقابلية ال

اإلرثّالحضاريّوعالقتهّمعّبقيةّاألممّخصوصاّالغربيةّوذلكّباالنفتاحّّفيّظلّ " "الجابري":
نتاج ثقافة  ؛2"والتعاملّمعها هذا ال يكون إال وفق النقد وآلياته  للظفر بالتجديد الشامل وا 

 ومعارف جديدة أكثر دينامية ومالئمة لصيرورة العصر.
 :والسلطةّالتراث،ّاأليديولوجياالمثقفّوقضاياّالثالوثّالمركبّ -0

تتضارب مواقف المثقفين العرب إزاء هذه األبعاد والقضايا األساسية بدءا من تاريخه        
ية أو أفعال انفعالية واع ةوأن دوره رد ،بةعلى اعتبار أن المثقف نتاج حصيلة إرهاصات مرك  

إلى ثورة  ي"طرابيشيدعو ":ّالتراثفز التنمية العامة فعلى مستوى صدمة وجدانية تفعل فيه حوا
جذرية في الخطابات العربية المعاصرة على مستوى التراث تقوم على أسس النقد الحقيقي لبناء 
حداثة عربية في مستواها العالمي وهذه أيضا مهمة المثقف، رغم  شحوب صور الواقع العربي 

لّكلّحدثّأوّأثرّأوّإنتاجّإنسانيّدخ" ة والعالمية فالتراث هو:في دالالته الثقافية والحداثي
وكون التراث حاضر في مجاالت التداول المحلي واإلقليمي أو ،3ّّ"الماضيّوأصبحّجزًءّمنه

التراث  ألن يدعو إلى إعادة قراءة التراث وتأويله للكشف عن تراث تقدمي ال قهري، القومي  
إذاّشأنّاستخدامّتعبيرّأشقّعنّالطبيعةّالطفليةّّكحولّالمثقفّالعربيّأوّحليبه"هو: 

ز أهمية هذا ما يعز  ،4ّ"آلليةّالنكوصّالذيّسلمّمنتجّالخطابّالعربيّالمعاصرّنفسهّلها
" على شيطرابيحيث يؤكد " ،وسيطرة التراث على التاريخ والوعي لذلك وجب نقده وتمحيصه

ح وطرق أسباب الجرو ف محاولة تشريح وعلى المثق ،ة جروح باطنيةأن الذات العربية تعاني عد  
، مما يؤكد أن غاية المثقف هي الدفاع عن مبادئ األفراد والجماعات ومصالحهم المعالجة
 المشتركة.

ومعايشته بما يتماشى مع دافعا مهما في الحفاظ على التراث  األيديولوجيال تمث  و       
 :من قةوهي مشت ،أي الحاضر والمستقبل ،ياللحظة واآلت مستلزمات

                                                           
بية، رشد، مركزدراسات الوحدة العر  حنبل ونكبة ابننة ابن مح-العربية محمد عابد الجابري المثقفون في الحضارة  (0

 .00، ص0111بيروت، 
 .002، ص0200، 0، دار الطليعة، بيروت طتحليلية نقديةالمعاصر، دراسة  الخطاب العربيمحمد عابد الجابري،  (2
 .010، ص0270، دار بن خلدون، بيروت، 0، طإلى الثورةنقال عن طيب تيزيني، من التراث  (1
 00.4، ص0220، دار رياض للكتب، 0لعصاب جماعي، ط والتراث التحليل النفسيجورج طرابيشي، المثقفون العرب  (2
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ّدوتراسي"ّّاألدلوجةّأوّ׃Ideology))ّديولوجياياأل  ّ"دستوت ّالفرنسي ّابتكرها كلمة
Destutt De Tracy))ّعاّم الكلمّة هذّه منّاستخدّم مشروعّالمبادئ0810ّّأوّل فيّكتابّه

علمّموضوعهّدراسةّاألفكارّومزاياها،ّوقوانينهاّوعالقتهاّمعّالعالماتّ"األيديولوجية،ّوهوّ
ةّ وبّ،التيّتمثلها مارّمعطياتهّاّفيّغأصلها،ّفكرّنظريّيعتقدّأنهّيتطورّتطوراّتجريديّ ّخاص 

 .1"الخاصة،ّولكنهّفيّالواقعّتعبيرّعنّوقائعّاجتماعيةّوالسيماّعنّوقائعّاقتصادية
إلىّأنظمةّأوسعّمنّالمعتقداتّواألفكارّوالمواقفّالتيّ"ّ:كما تشير األيديولوجيا أيضا إلى   

مضامينّمباشرةّف موقفا نقديا من حال  طرابيشي"يقف "،2ّ"يّااللتزاماتّواألفعالّالسياسيةلهّا
ربي بالنكوص ا المشهد الثقافي العواصف   ،الثقافة العربية ومهام المثقف في حركة النهضة والتقدم

الخطاب  "طرابيشيد "، يمد  بسبب نزوعهم األيديولوجي ،ن العربالمثقفي ة النقساماتوالرد  
يتقدمّ"يث: ح ؛ويكشف بعد فحصه أنه مريض بالغرب ،لتحليل النفسيالعربي على سرير ا

رجسيّللثقافةّالعربيةّالحديثةّالتيّاكتشفتّّنفسهاّمتأخرةّّفيّمرآةّالغربّالغربّالجرحّالنّ 
ّالنفسي ّبالمعنى ّشكلّصدمة ّبه ّبقاؤها ؛ وهذا حصيلة انعكاسات االستعمار 3"الذيّأخذ

دة أعراض انفصام وانقسام وقطيعة في مواقف النخبة والتي أوجدت ع ،المباشر وغير المباشر
حو التحرر فضي بهم وبالعالم العربي نر عليهم الوصول إلى نقطة ارتكاز ت  فتعذ   ،من المثقفين

من ثقافة اآلخر والقيام على أصالته وما يقتضي من معاصرة يعمل على االجتهاد لتحقيقها 
 في آنية المستقبل.

لص أدواره الحضارية من شأنه توطين أطماع االستعمار لهذه وهن المثقف وتق إن        
ي فالشعوب المستعمرة ه الشعوب القابعة في العجز وصراع داخل صحة الموروث وبطالنه،

التي وصلت أوضاعها االجتماعية والثقافية إلى مرحلة أصبحت فيها جاهزة لالختراق واالحتالل 
إنّاالستعمارّالّيتصرفّفيّطاقتناّ"ّنبي":ّبن مالككبيل اإلرادة مؤكدا ذلك في قول "وت

خرناّفسّاالجتماعيةّإالّأنهّدرسّأوضاعناّالنفسيةّدراسةّعميقة،ّوأدركّمنهاّمواطنّالخلل،
كيّيحتالّلّفنحنّالّنتصورّإلىّأيّحدّ ّلماّيريدّكصواريخّموجهةّيصيبّبهاّمنّيشاء،
رناّبعلمهّوأقالمناّألغراضهّيسخّرناإنهّيتصوّ ّيجعلّمناّأبواقاّيتحدثّفيهاّوأقالماّيكتبّبها،

                                                           
 .00كميل الحاج، الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي، مرجع سابق، ص  (0
المكتبات،  محمد رضا الدريني، شركةمقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، ترجمة: –كارل مانهايمر، األيديولوجيا واليوتوبيا  (0
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وتنوعت بسب الوجهة الرئوية للمثقفين بين  منطق المجاورة  الوجييو يدوتوسعت األ، 1"وجهلنا
ّ" والمجاوزة: اليساريّّوالمثقفّفّالثوريّ والمثقّ ّبينّالمثقفّالليبراليّ إنّتنوعّاأليديولوجيا

إماّماضويةّرجعيةّتضعّمستقبلّّيؤكدّأنّاأليديولوجياتّالّتخرجّأنّتكونّواحدةّمنّثالث:
ماّأيديولوجياّمستقبليةّتقدميةّتتنكرّللحاضرّباسمّفردوسّموجودّّ،البشريةّفيّتاريخها وا 

ّالغد ّالتطورّّ،في ّإمكانيات ّفيه ّوترى ّوحده ّالحاضر ّعلى ّتراهن ّواقعية ّأيديولوجيا ما وا 
مثقف  قف العصر هون مثوأ ،أن األيديولوجيا هي دين العصرب" طرابيشي" يقر  في  ،2"والتقدم

لعصر،ّاأليديولوجياّدينّااّمثقفّأيديولوجيّّوأنّمثقفّالعصرّأوالّوأخيرًّ" قوله:بأيديولوجي 
نماّفيّإطارّهذاّالدينّالبديلّسيطرحّاألسئلة عنىّفهوّبمّ،وسيحاولّالبحثّعنّأجوبةّ،وا 

منّالمعانيّمثقفّمفارقّلتقاليدّاألمةّمعّعكسّشرطّمثقفّعصرّالنهضةّالذيّحرصّ
وهذا  يكشف  عن  تأثير  عالم  المابعديات  على  اهتمامات  ،3ّ"ىّأنّيبقىّمباطناّلهاعل

 المثقف  العربي  المعاصر.
" الذي يرى أن الحداثة ليست بالضرورة رفضا محمدّعابدّالجابرّينجد المفكر المغربي "     

لماضي،ّةّمعّاالّتعنيّرفضّالتراثّوالّالقطيعّ-فيّنظرنا-فالحداثةّ" للتراث، حيث يقول:
بقدرّماّتعنيّاالرتفاعّبطريقةّالتعاملّمعّالتراثّإلىّمستوىّماّنسميهّبالمعاصرة،ّأعنيّ

فالحداثة الغربية تخلو من هذه القيم حسب  ،4"مواكبةّالتقدمّالحاصلّعلىّالصعيدّالعالمي
يتطلب  ا" فهو يؤكد أن تأسيس الحداثة فينا وعندن"الجابرّي، وهذا ال يعني كما يقول "الجابري"

على  عروي"عبدّاللهّالاالنتظام في تراثنا، إعادة بناء عالقتنا به بصورة حداثية ومن هذا يلح "
أنّيحددواّوينظمواّاإلصالحّاألخالقيّوالفكريّ،أعنيّبذلكّأنّيطابقواّ" المثقفين:أن مهمة 

ّالتطبيقية، ّالوظيفة ّمع ّالبديهيّ ّالثقافة ّالمتبلوّرّفمن ّالمثقفون ّيكون ّمحاوأن ظينّفن

                                                           
، لعربية لألبحاثاوت، الشبكة بير  ،مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة العربي،أعالم الفكر  أباه،السيد ولد  نقال عن (0
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بمعنى  ،1"ثّالمجتمعّوتندمجّالنخبةّبالمجتمعّوتتجسدّاأليديولوجيةوبهذاّيتحدّ ّ،ورجعيين
يؤكد تأثر  هذا ماو  أن دور المثقف يجمع بين الفكرة والممارسة الواقعية التي تثبت أيديولوجيته،

ة الذي يعتقد أن  األفكار الثقافي (Karl Marx) كارلّماركس""ـالكثير من مثقفين العرب ب
هذا " لكارلّماركسثم تطور استخدام " ،ت صنع على ضوء اإلمكانات وقدرات اإلنتاج المادية

 ،وقيةى عام يشمل جميع البنى الثقافية الففي معن   -األيديولوجياّاأللمانية-المفهوم في كتاب 
 مثل األخالق والقانون واللغة.

 سيما السلطة السياسية بينال دورّالمثقفّوعالقتهّبالسلطةمن زاوية أخرى  يتجسد      
ف  تتجلى ولعل مسؤولية المثق ،مثقف سياسي يمتهن السياسة وبين مثقف مهتم بأمور السياسة

ة يماالحتقان الجماهيري بالطرق السل في الكشف عن سبل الممارسة السياسية ومحاولة تجاوز
مثاال من الواقع  "بيشيطرايقدم " ـها الواقعيةالتان تجسيد الديمقراطية في تمث  والتشريعية لضم

ل أطر ا إلى تفعيل دورها اإلصالحي داخيالعربي يكشف خبث السلطة مقابل تنبيه األنتلجنس
صندوقّاالقتراعّوصندوقّجمجمةّ"الصندوقين(:ّوذلك بطرحه إشكالية ) ،المجتمع وحدوده

الذيّّّلالرأسّ،فالديمقراطيةّقبلّأنّّتكونّاحتكاماّإلىّصندوقّاالقتراعّفإنّالصندوقّاألو
نّلمّيتضامنّالصندوقّال رأسّمعّّصندوقّتنطلقّمنهّوتختمرّفيهّهوّجمجمةّالرأسّوا 

إلىّّطغيانّّغالّاالقتراعّفإنّهذا ّاببيةّّالعددّولئنّّيكونّاالنتخاالخيرّلنّيكونّإالّّمعبرّا
ّقابلةّلالشتعالّّدونّزيتّوّزيتّأهمّآلياتّالديمقراطيةّفإنّاآللةّاالنتخابيةّنفسهاّغير

وجد حقيقة خارج السلطة ، ومن المالحظ أنه ال ت2"هوّثقافتهاليةّاالنتخابيةّللديمقراطيةّآلا
في كتابه "نظام (Michel Foucaultّ" )ميشالّفوكوالحقيقة من سلطة على هذا "وال تخلو 
الحقيقةّمرتبطةّدائرياّبأنساقّالسلطةّالتيّتنتجهاّوتدعمهاّوباآلثارّالتيّّإنّ " الخطاب":
يبدو الحديث  ،لكن في عالمنا العربي، 3"لتيّتسوسها،ّوهوّماّيدعىّنظامّالحقيقةتولدهاّوا

عن سلطة المثقف سابق ألوانه ألن جل السياسات الممارسة في الحكومات العربية تعتمد 
وتخديره  دلجتهوسائل ردع ضمنية وأخرى صريحة لمواجهة الوعي الحر للمثقف في مساعيها أل

ية بالتصف ااألنتلجنسيا العربية صار مهدد   أن دور النخبة أو خاصة ،عن المطالب العامة

                                                           
لعربية اتقليدية أم تاريخانية، ترجمة ذوقان فرقوط، لمؤسسة نقال عن عبد الله العروي، أزمة المثقفين العرب ( 2

 .000والنشر بيروت، ص للدراسات
 2( جورج طرابيشي، هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة، مصدر سابق، ص01.
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وما نستشفه من أحداث الربيع العربي والحراك الراهن في الجزائر أن دور  ،المادية والمعنوية
وال يمكن له أن يتجاوز إمكانات السلطة في مكرها السياسي الذي  ،المثقف في المجتمع محدود

 "فوكو" قر  هذا  ي  وفي  ،لخدمة الحاكم ال المحكومين استأجرهايلجأ الستغالل انشقاق النخب و 
يعرفّ أن"ّيديولوجية بل هو:ن األأن  المهمة السياسية  للمثقف ال تكمن في معرفة المضامي
ن ثنائية الصراع  بين دور وعليه فإ ،1"ماّّإذاّكانّمنّالممكنّّإنشاءّسياسةّجديدةّللحقيقة

ّأنّالتفكيرّفيّالسلطةّيسد" تظل قائمة ومن الواضح:  مفاسد  السلطةالمثقف الحقيقي و 
، وهذا ما يفسر تجليات العالقة المضطربة بين 2"الطريقّأمامّأيةّمناقشةّمنطقيةّأوّعلمية

دور المثقف وفعل السلطة في وجهها السياسي الحاكم خاصة أن العالقة بين المثقفين تحكمها 
 حتمية الصراع التاريخي.

 لتحديات ورهانات المثقف أو األنتلجنسيا في طرابيشي"عاد القصوى حسب "د األبتتحد        
ال    -الغرب مثقف-حيث وصف مثقف المركز ،االنتقال بالرأي العام لوجهة المستقبل والحقيقة

ّمثّ..." أنه يمكن التمييز بينهما: طرابيشي"يرى " -مثقف العرب-مثقف الهامش  قفّأما
ّوظيفتهّالهامشّوليكنّنموذجهّفيّالمثق فّالعربيّفهوّمطالبّقبلّكلّشيءّباستعادة

النقديةّإزاءّنفسهّفعلىّهذاّّالمثقفّأنّّينزعّّعنّبصرهّوصيرتهّغشاوةّاأليديولوجياّوأنّ
ّوأنّّيصنعّذاتهّمنّجديدّفيّّمدرسةّ،يغّالجاهزةّّوالمفاهيمّالمتآكلةيحررّنفسهّمنّالص

فصلّتفالمسافةّالمعرفيةّّالتيّّ،رفةعالمالواقعّوالحقيقةّوكذلكّوعلىّاألخصّفيّمدرسةّ
افةّعنّالمسثقفّالمركزّباتتّالّتقلّّشساعةّعنّمّفّالهامشّممثالّبالمثقفّالعربيمثق

ّالمتقدمةيةّالتيّتفصلّالبلدانّالمتخلفةّاالقتصاديةّوالتكنولوج من أجل  ،3"عنّالبلدانّ
أهب لمحاولة عربية أن تتتقويض جذور الفساد السياسي وعمى األيديولوجيا على األنتلجنسيا ال

اإلبداع وفق آلية العقل النقدي إليجاد مخرج من أزمة الجرح األنثروبولوجي وكل األمراض 
مجريات  غفلة على الخوض فيالمستهدفة لحضارتنا العربية وذلك بالحفاظ على الهوية دون ال

 .الراهن
 
 
 

                                                           
 .70المرجع نفسه، ص  (1
 .70ميشال فوكو، مرجع سابق، ص (2

 3( جورج طرابيش، هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والممانعة، مصدر سبق ذكره، ص000.
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ّمنّرهاناتّالمستقبل:ّموقعّالمثقفّالعربيّ ّ-3
ة جي  يديولو األ ص من حيز العوائقالعربي ال تتمل   المثقف ن الحديث عن تحدياتأ شك   ال       

د على كل مثقف عربي أن يحدلالنعتاق من هذه القيود وجب و  واألبستمولوجيا،والسياسية 
يا أو سنتجلواألن ،وأن يحمل في ذاته مسؤولية إنعاش الجميع ،الصريح والهادف النخبوي  موقعه 

فالعربّ" ":يطرابيشالوقوف في وجه التيارات االختزالية والعدمية، يقول "النخبة هي من عليها 
ّفيّاألمسّيراهنونّاليومّعلىّالديمّأوّمثقفوهمّباألولى ّراهنوّا الشتراكيةّّعلىّاقراطيةّمثلمّا
ّالذيّالزالّالجرحّالنرجسيّ ّّيّالتخلفّوذلّ دّ مواجهةّتحّالوحدة،ّففيوقبلّّاألمسّعلىّ
ذلك يتم بعدم إهمال التاريخ وأصالة ،1ّ"واقعةّّالتقدمّالغربياكتشافّّينزفّبالّالتئامّمنذ
ى أحسنا لكل إبداعاتنا المستقبلية متالتراث الذي يعد األرضية الخصبة الشعوب المستقرة في 

ّاالبداعّالّينظرّإلىّالتراثّّكنهايةّّللمطافّطالبّالتنميةّأوّالنهضةّأو" كيفية استغالله:
لوحيدّاّوالتراثّهوّالمصدرّمنّالتراثّ...البداعّّاليمكنّأنّّينطلقّّإالّبلّكنقطةّللبدايةّوا

ّيمكنّأنالتراثّهوّالمنبعّالوحيدّالذيّّ...ّعابدالمصدّالوحيدّلإلّّالتراثّهّلإلبداعّ...
وهذه دعوة صريحة للمثقفين لالنشغال بقضايا التراث واستثمارها .2ّ"{لإلبداعيمدناّببداياتّ}

ب فعال إلى مستقبل مرك  ، مستهلكالوالتحول من الحاضر السلبي المسلوب في عملية اإلبداع 
شروطّفي كتابه " مالكّبنّنبي"يقول " ،ومنتج ومقاوم لكل أشكال المنافسة العالمية الشرسة

بغيّأنّينّلكيّيقومّبدورّمؤثرّفعالّفيّحركةّالتطورّالعالميّ "في شأن المثقف:  النهضة"
نّبنفسه،ّفيشرعّفيّتقويمّقيمهّالذاتيةّإلىّجانبّتقويمهّيعرفّالعالمّوأنّيعرفّاآلخري
 ،ية الذي يفرضها الغرب عليهلمجابهة خطر االختزال والدون ،3"لماّتملكهّالبشريةّمنّقيم

فيّ"ّ:" الذي رأى ضرورة تغيير النظرة نحو ذواتنا، حيث يقولمحمدّمحفوظنقف عند " وبهذا
الّالغربّدونّإغفّنعيشهاّتجاهالتيّّرهابةّاالنألنّّنخرجّّمنّدائّرّبدايةّاألمرّنحنّبحاجة

ّالموقعّالطبيعيّوالفعليّالذيّتتبوّ  ّالغربية ّالحضارة ّ...ؤه ّالعمليةّالّتتّاليوم ّإالّوهذه م
تجاربّريةّالذاتيةّوالالحضاعنّالقراءةّالعميقةّللتجربةّيةّنقديةّّناتجةّمعرفّبامتالكّأدوات

                                                           

 1( جورج طرابيشي هرطقات عن الديمقراطية  والعلمانية   والحداثة  والممانعة، ص12.
 2( جورج طرابيشي، المثقفون العرب والتراث، التحليل النفسي لعصاب جماعي، مرجع سابق، ص21.

0( مالك بن نبي، شروط النهضة، تالجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دط، دار الفكر للطباعة 
.012ص 0201والتوزيع،   
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ر إلى دواتنا، والتركيز عليها بتجديد البحث في ، أي ضرورة االتجاه أكث1"الحضاريةّاألخرّى
يقول  .على إقصاء اآلخر واالنفتاح عليه في حدود التثاقف الموجبعقلياتنا الجامدة المبنية 

ها إلينظر ي   له نظر األنا  إلى ذاتها،نما ينبغي  أن يكون المنظور كيف تا  و  ..."أيضا: 
ألخرين أم ا فضال عن المشاركة في تطويرذاتها  هامشية ال تستطيع تطويرذاتا  باعتبارها

ضوعية المو العوامل إن تتوفر لها ما  ،جموعة من اإلمكانيات والقدراتم باعتبارها ينظر إليها
 ناهيك ،2"البناء والتطويرفي هذه الذات دورها المأمول وحركتها المعهودة والذاتية حتى  تمارس 

 الجانب المادي ةوسيطر  ،والقيمثل لمثقفين من دورهم الحقيقي للمل اص  نظاهرة ت عن
رهم بما يكفل زحزحة دو  ،الذي وسع من اختالفاتهم وخالفاتهمعلى طموحاتهم األيديولوجي و 

ّنبي، يقول "جيال وتحقيق التنافس العالميفي بناء المستقبل وتكوين األ ّبن إنّ": "مالك
قةّفسيةّدراسةّعمياالستعمارّالّيتصرفّفيّطاقتناّاالجتماعيةّإالّأنهّدرسّأوضاعناّالن

نحنّالّفّفسخرناّلماّيريدّكصواريخّموجهةّيصيبّبهاّمنّيشاء،ّأدركّمنهاّمواطنّالخلل،
هّيتصورناّأنّ،ثّفيهاّوأقالماّيكتبّبهااّأبواقاّيتحدّ منّ ّيجعلّ ّينتصورّإلىّأيّحدّيحتالّلك

ّألغراضه ّوجهلناّ،وأقالمنا ّبعلمه 3ّ"يسخرنا لغربية ى  في وسائل  الهيمنة اوهذا  يتجل  ؛
انطالقا  ،" النقد على المثقفعليّحرب، لذلك يمارس "مار العسكري والثقافي واالقتصادياالستع

أوّّالرسوليّ ّهذاّالنقدّلمفهومّالنخبةّحملنيّعلىّإعادةّالنظرّفيّالدورّالنبويّ "من مهامه 

ّالمتعلقّالطليعيّ  ّالعامةّوالمشتركة، ّةالذيّمارسّالمثقفّمنّخاللهّالوصايةّعلىّالقيم
بالحقيقةّوالحريةّوالعدالةّأوّبالوطنّواألمةّوالبشريةّجمعاء،ّلمّيعدّبوسعّالمثقفينّأنّ

خبويّالذيّوصلّإلىّمآزقهّبعدّكلّالفشلّالنضاليّوالعقمّالفكري،ّيلعبواّمثلّهذاّالدورّالنّ 
ّ...ّومعنىّالقولّعنديّمنّهناّكانتّمقولتيّالمثيرةّللجدلّوااللتباسّحولّنهايةّالمثقف

ثّيعيدّبحيّ،ممكنّوالمجديّوالمثمرّهوّأنّيعملّالمثقفّعلىّتغييرّصورتهّعنّنفسهأنّال
وخلق صورة مغايرة للمثقف التقليدي القابع في إلى اإلبداع والتجديد  بالدعوة ؛4"ابتكارهّلدوره

 تالءمتدون تفعيل دوره في مشروع  نهضة وحداثة العالم العربي بإبداعات  ،المواالة والتبعية
 ،جي قويمالعربي وهذا وفق تخطيط فكرولو الفكري والعقائدي والسياسي والثقافي للعالم  والمناخ

                                                           

 .72اإلسالم والغرب وحوار المستقبل، مرجع سابق ذكره، ص  محمد محفوظ، (1
 12.اإلسالم والغرب وحوار المستقبل، مرجع سابق ذكره، ص  محمد محفوظ، (2

 1( نقال عن السيد ولد أباه، أ عالم الفكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة، ط0، ص027
 4( علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 0111، ص01.
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أناّ"ّ":عليّشريعتيحيث يقول " ،يعيد من خالله قراءات الدين والموروث واالعتدال في الرأي
ألنّالجماهيرّّ؛وأنّتصلّالجماهيرّإلىّوعيّمترق ّ ّلّأنّيصلّالمثقفّإلىّإيمانّجديدآم

 .1"فّعندناّفهوّفيّحاجةّإلىّاإليمانأماّالمثقّ ّ،لوعيفيّحاجةّإلىّا
حيث  مطلق ال قطعي   نسبي   اتصالي   يحلل المسألة بمنظار عالئقي   "الجابري"غير أن      

يجزم أن المشاريع التجديدية ذات الصبغة الشمولية واإلنسانية هي المسيطرة على الخطاب 
االت والبحث عن منافذها لتجاوز المثبطات فإن النخبة ملزمة بطرح اإلشك ،وعليه .العربي

منّابتكارّمشروعّمجتمعيّمتكاملّتتوفرّفيهّكافةّّبدّ ّال" والحواجز في هذا الصدد يقول:
يبرزّدورّالمثقفّبوصفهّحامالّلمشروعّّوبديلّ الضماناتّالالزمةّللوصولّإلىّاألفضلّهنّا

نّإنهّالشخصّالذيّهمهّأّاجتماعيّجديدّيستطيعّبهّاستقطابّكافةّالشرائحّاالجتماعية،
يحددّويحللّويعملّمنّخاللّّذلكّعلىّالمساهمةّفيّتجاوزّالعوائقّالتيّتقفّأمامّبلوغّّ

عقالنية وأكثّر إنسانيّة أكثّر نظاّم اجتماعيّأفضلّ، الكثير من المهتمين بالشأن العربي ّ،2"نظاّم
م أن العرب له يؤكد محمدّّأركون"وفي مقدمتهم " ،الراهن من المفكرين العرب المعاصرين

شواهد من على ذلك ب "أركون"يستشهد و  ر الحضارة العالمية،يفي بواك إرهاصات إبداع مستتب  
التاريخ اإلسالمي األصيل، تتمثل في شخصيات عرفت االنفتاح الفكري ومارست التفكير الحر 

بداعا فيقول: ذاّهّويمكنّهناّتسميةّنماذجّكبرىّمنّالمثقفين،ّالذينّمارسواّمثل" نقدا وا 
 .3"الموقفّالحرّوالمستقل)...(ّإذّيعتبرّالجاحظّوالتوحيديّمنّأكثرهمّجرأةّوحداثة

" يدعو المثقفين إلى ضرورة التجديد وا عادة قراءة التراث قراءة نقدية "محمدّعمارةّرّىنّوّّّّّ
 ؛ينيخاصة في مجال الدين والفكر الد ،"عمارة" على ضرورة التجديد ألح  و مستنيرة ال مستميتة، 
"التجديد"ّأعدىّأعداءّه"إن  يقول:  ول، بل يشمل التفسير وعن التقليدفالتجديد ال يمس األص ذّا

فالتقليدّللنماذجّالحضاريةّالغربيةّالوافدة،ّيعطلّملكةّاإلبداعّواالبتكار)...(،ّّ؛هوّ"التقليد"
ّفيّالنهضةّمشروعًّولنّيتأتّ  ّآمنتّبأنّلها ّمتميّ ىّذلكّإالّإذا ّعنّالمشاريعّازًّا ىّألخّرا

                                                           

0( علي شريعتي، مسؤولية المثقف، ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتا، مراجعة حسين علي شعيب، ط0، دار األمير للثقافة 
011.، ص0117والعلوم، بيروت،   

01رشد، ص حنبل وابن محنة ابن، محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية (2  
؛ 0محمد أركون، نزعة األنسنة للفكر العربي اإلسالمي، جيل بن مسكويه والتوحيدي، ترجمة: هاشم صالح،  ط (3

 . 000، ص 0227لبنان: دار الساقي بيروت، 
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 عفي الحديث عن رسالة المثقف المبد إدواردّسعيد"ر هذا "، حيث يبر  1"للحضاراتّاألخرّى
: ألن األول بعده شمولي تغييري والثاني اقتصادي قائال  ؛ ودوره ال المثقف المهني الموظف

...(ّهذاّالّيعنيّأنّيتوجهّالمثقفّبالنقدّدوماّإلىّاألنظمةّوالحكوماتّبلّأنّيبقىّفيّ)"
ّالتصدّ ّحالة ّفي ّالمتجددة ّوالرغبة ّالمنقذة ّوالحماسة ّالدائمة ّاليقظة ّلألفكارّمن ي

وهذا من أجل  النجاح في التغيير  ؛2"واأليديولوجياتّالمغيبةّعنّالواقعّوالعقائدّالمتصلبة
نحو تاريخ ال يقطع الصلة بالماضي مطلقا بل ينقب فيه على دوافع األمل للنهوض نحو 

 اآلخر الذي يهدد كيانه الهوياتي. نة من مخاطرمستقبل أكثر حصانة وأما
  خاتمة:

والراهنة  ةدور المثقف العربي يكمن في ما تحمله خطاباته المعاصر  أن  إلى  أخير ا نخلص       
يق واستدراك تأخره الحضاري من أجل  تحق ،الثقافية المتفاقمة أزماته من جرعات أمل لتطبيب

حر والنقد ملكة  التفكير ال  من خالل ،عتبار لدوره الفعالاال وذلك برد   ،النهضوي أفق المشروع 
ل المعو  هو وهذا  ،فعلى النخبة العربية اليوم أن تصنع االستثناء بدورها الثقافيوآلياته المنتجة 

 ربحذر في حيز التواصل واالتصال وتطوي االقتباس منهعن تقديس الغرب و  بالكف   ،عليه
لتطور الحضاري إلنجاح مشروع االنتعاش واإلنعاش الهوية وتسخيرها في خدمة حركة ا

وفاعل ال  كرلميالد  مثقف مفالعربي يتطلع ، فالعالم ضاري العربي في كينونته الشموليةالح
بل نسعى  ،ي  خر حداثآو   على سبيل المثال مثقف هووي   ،واحد ه في هم  اختزال يمكن تجزئته وال

ي ام  فاألهداف متكامل األدوار والمه، شمولي ما هو إيديولوجي مثقف مفارق  لكلإلى إيجاد 
 .قيمها اإلنسانيةالمشتركة و إطار المصالح 
ّ:قائمةّالمراجع

ّ:الكتب:ّأوالًّ
إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ترجمة محمد عناني، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع،  .0

0111 
ان غسالعربية  نقله إلى، 0222ادوارد سعيد، صور المثقف، محاضرات ريث  .0

 .0221النهار للنشر ، أنيس، بيروت، دار راجعته منى غصن،

                                                           

 .22، ص 0222، أكتوبر 112، العدد مجلة العربيإسالمية( ،، )النظام العالمي الجديد رؤية ةمد عمار مح )1
 3( إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، مرجع سبق ذكره، ص.10
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السيد ولد أباه، أعالم الفكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة، بيروت،  .3
 .0101الشبكة العربية لألبحاث، 

جورج طرابيشي، األعمال النقدية الكاملة لعبة الحلم والواقع الله في رحلة محفوظ  .0
، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية، وأنوثة شرق وغرب رجولة

 .0227، دار الطليعة، بيروت، 1ط
، 0جورج طرابيشي، المثقفون العرب والتراث التحليل النفسي لعصاب جماعي، ط .5

 .0220دار رياض للكتب، 
تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة، –جورج طرابيشي، من النهضة إلى الردة  .5

 .0111دار الساقي، بيروت،  ،0ط
، دار 0جورج طرابيشي، هرطقات عن العلمانية والديمقراطية والحداثة والممانعة، ط .0

 .0111الساقي، بيروت، 
دنيس، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، ترجمة منير السعيداني، مراجعة الطاهر  .8

 .20، ص0117، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 0لبيب، ط
 .0270، دار بن خلدون، بيروت، 0يب تيزيني، من التراث إلى الثورة، طط .2
طلحات جديدة معجم مص )مفاتيحطوني بينيت، لوترانس غرو سبيرغ ميغان موريس  .01

، مركز دراسات الوحدة العربية، 0، ترجمة: سعيد الغانمي، طوالمجتمع(الثقافة 
 .0101الدار الحمراء، بيروت، 

لمثقفين العرب تقليدية أم تاريخانية، ترجمة ذوقان فرقوط، عبد الله العروي، أزمة ا .00
 0107لمؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، 

، دار السالم لطباعة والنشر 0ط–خطوات عملية–عبد الكريم بكار، تكوين المفكر  .00
 .0101والتوزيع والترجمة، القاهرة، 

افي العربي، الدار ، المركز الثق2علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، ط .03
 .0111البيضاء، 

علي شريعتي، مسؤولية المثقف، ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتا، مراجعة حسين علي  .00
 .0117، دار األمير للثقافة والعلوم، بيروت، 0شعيب، ط

 مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، ترجمة:–كارل مانهايمر، األيديولوجيا واليوتوبيا  .05
 0201، 0لمكتبات، الكويت طمحمد رضا الدريني، شركة ا
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مالك بن نبي، شروط النهضة، تالجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين،  .05
 .012ص0201دار الفكر للطباعة والتوزيع، 

أركون، نزعة األنسنة للفكر العربي اإلسالمي، جيل بن مسكويه والتوحيدي،  محمد .00
 .0227؛ لبنان: دار الساقي بيروت، 0ترجمة: هاشم صالح، ط

 محنة ابن حنبل ونكبة ابن-محمد عابد الجابري المثقفون في الحضارة العربية  .08
 .0111دراسات الوحدة العربية، بيروت،  رشد، مركز

؛ لبنان: مركز 0محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط .02
 .0201الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 

لمعاصر، دراسة تحليلية نقدية، دار الطليعة، محمد عابد الجابري، الخطاب العربي ا .01
 .0200، 0بيروت ط

محمد عابد الجابري، حسن حنفي، حوار المشرق والمغرب، نحو إعادة الفكر القومي  .00
 0221؛ لبنان: المؤسسة العربية للدراسات، والنشر، بيروت، 0العربي، ط

ن المغرب: ؛ لبنا0محمد عبد الجابري، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، ط .00
 .0220المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 

، الدار البيضاء، المركز 0محمد محفوظ، اإلسالم والغرب وحوار المستقبل، ط .03
 .0220الثقافي العربي، 

 ميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: محمد سبيال، دط، دب، دار التنوير، دس. .00
ّالموسوعات:ثانيًا:ّ

، لبنان: 0وعة المسيرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي، طكميل الحاج، الموس .0
 .0111مكتبة الناشرون، 

ّالمقاالت:ثالثًا:ّ
 ةللديمقراطي اإذ تصبح تهديد   إيديولوجيا حقوق اإلنسان طرابيشي،جورج  .0

 .https: //www. ahewar. org/m، الحوار المتمدن(0110)
asp?i=1503 

، 112ية إسالمية، مجلة العربي، العدد عمارة، النظام العالمي الجديد رؤ  محمد .0
 0222أكتوبر 
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تجديد الخطاب الديني، سنة وأمريكا تشن حرب، استباقية  محمد،محمد عمارة  .2
 www. aliwidha. com. (0111العالم، )لغزو 
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