جملة العلوم االنسانية واالجتماعية
ص – 90:ص 110

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
املثقف ضد املثقف (قراءات يف أزمة املثقف العربي:
(اجلابري-أركون-إدوارد سعيد)
املثقف ضد املثقف

(قراءات يف أزمة املثقف العريب :اجلابري-أركون-إدوارد سعيد)
العايب ربيع
جامعة قاصدي مرابح _ورقلة
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املخلص ابللغة العربية:
يف القرن األخري حدث انفصام كبري يف العالقة بني املثقفني العرب وشعوهبم ،ما
أدى إىل وقوع املثقف العريب املعاصر يف أزمة فعلية ،أسالت احلرب الكثري ،فسارع العديد من
املفكرين والباحثني ،إىل تشخيص هذه األزمة والبحث يف مسبباهتا القريبة منها والبعيدة،
فتنوعت الطروحات والرؤى ،وتعددت املنظورايت املعرفية واملقارابت النقدية لكل ابحث
عن احلقيقة ،أمال يف تشخيص الداء ،والكشف عن الدواء لتطبيب اخللل الثقايف والفكري
الذي حلق حباملي لواء الثقافة واملعرفة يف الوطن العريب ،منهم من أرجع األزمة ،إىل أسباب
قعد للمسبب الذايت
خارجية وفوقية تتجاوز إرادة املثقف وبعيدة عن نطاق أتثريه ،ومنهم من ّ
النابع عن عقلية املثقف وتركيبته الذهنية واملعرفية ،أي جعله طرفا فاعال يف معادلة األزمة،
من هنا ارأتينا أن نُسهم يف مقاربة هذه املعضلة الثقافية اليت أملت بنخبنا العربية ،من خالل
التعريج على آراء مفكرين عرب نستلهم منهم ،حماوالت الكشف عن اخللل احلاصل يف
منظومة األفكار والقيم لدى فكر مثقفينا وممارساهتم ،وختلّيهم عن املهام املنوطة هبم ،التنويرية،
والتوعوية ،والتثقيفية ،والتحررية ،...وهلذا اهلدف رصدان قراءات كل من" :حممد عابد
اجلابري"" ،ادوارد سعيد" و"حممد أركون" ،ألزمة املثقف العريب.
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.إدوارد سعيد-أركون

Abstract:
In the last century, there was a great schism in the
relationship between Arab intellectuals and their peoples, which
led to a contemporary Arab intellectual in a real crisis. There were
many cognitive theorists and critical approaches for each truth
researcher, hoping to diagnose the disease, The release of the
medicine to address the cultural and intellectual imbalance that
befell the people of the Arab world, including those who
attributed the crisis to external and superhuman causes that
transcend the will of the cultured and far from the scope of its
influence, including a priest for the self-cause stemming from the
intellectual mentality and its intellectual and cognitive structure,
means making it an effective party in the crisis equation, This is
why we wanted to contribute to this cultural dilemma that befell
our Arab elite, by making the views of Arab thinkers inspired by
them, attempts to reveal the imbalance in the system of ideas and
values in the thinking and practices of our intellectuals, and their
abandonment of their tasks, development, education, and
liberalism... this is why we have read the readings of: Mohamed
Abed Al Jabri, Edward said and Mohamed Arkun, for the crises
of the Arab intellectual.
Keywords: The intellectual, the Arab world, crisis, culture,
Arab world
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مقدمة:
إن املتتبع ملنحى دور املثقف يف الوطن العريب ،يلحظ ذلك التصاعد احلاصل ملعامل
التأثري ،أثناء الفرتة االستعمارية ،حيث اُعترب املثقف أداة فاعلة ،يف حتريك اجملتمع حنو
أهداف مثلى وغاايت سامية ،مست مجيع اجلوانب احلياتية :الدينية ،األخالقية ،الثقافية
واالجتماعية،...فساهم يف ختليص األمة العربية من سيطرت الفكر التغرييب اإلدماجي،
اهلادم ألسس ومقومات األمة ،واُعترب بذلك املثقفون ،العقل املفكر الذي يستوحي منه
الشعب نقطة انطالقه حنو التقدم ،فكانت مشاركتهم فاعلة يف احلياة االجتماعية والوطنية
نتلمس أثرها يف احلركة الوطنية واالجتاه اإلصالحي العريب املتشبع ابلقيم اإلسالمية .لكن
بعد اجنالء املستعمر ما فتئ أن أخد منحىن دور املثقف يف االخنفاض ،وبدأ املثقف يفقد
تدرجييا منزلته الرايدية ،ليؤول اليوم إىل وضع ٍ
متدن إىل حد كبري ،أرجعه بعض الدارسني إىل
سعـي املثقفني إىل حتقيق أغراضهم الشخصية اآلنية والبحث عن الشهرة ،ولو على حساب
تغييب احلقائق وتزييفها .فانعزل بذلك املثقف عن اجملتمع وظل بعيدا عنه ،األمر الذي
أوقعه يف أزمة فعلية ،أفقدته مشروعيته وشككت يف مصداقيته أمام عامة الناس ،لتصبح
هذه األزمة حمط نظر ومساءلة؛ اهلدف منها ليس فقط تعيني مكانة ودور املثقف يف اجملتمع
بقدر ما هي إعادة موضعته كذات فاعلة فيه .مما أدى ابلعديد من املفكرين والباحثني العرب
إىل مقاربة هذه األزمة ،وتصور حلول هلا كل من منظوره اخلاص ،ليربز من بني هؤالء
قراءات ،اجلابري وأركون وإدوارد سعيد وعلي حرب وغريهم ،فما هي أهم الطروحات اليت
أبداها هؤالء؟ كيف كان تصورهم هلذه األزمة؟ وما هي أسباهبا الرئيسية يف نظرهم؟.
أوال :حممد عابد اجلابري ،احملنة والنكبة بداية األزمة:
يعد املفكر املغريب "حممد عابد اجلابري" ،أحد أبرز املفكرين العرب ،الذين حبثوا يف
مشكلة الثقافة واملثقفني يف الوطن العريب واإلسالمي ،فكانت له عدة كتب يف هذا اجملال
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من بينها" :املثقفون يف احلضارة العربية حمنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد"" ،املسألة الثقافية"،
"الرتاث واحلداثة" ،...يتجسد لنا تصور "اجلابري" عن أزمة املثقفني العرب ،يف كتابه:
"املثقفون يف احلضارة العربية حمنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد" ،إذ يتساءل يف مطلع الكتاب،
عن مفهوم املثقف فيلحظ عدم وجود مرجعية هلذا املفهوم يف الثقافة العربية ،ومن مثة حياول
بناء تلك املرجعية عن طريق التأصيل الثقايف للمفاهيم احلديثة .بعد ذلك حييل اجلابري
القارئ ،إىل املثقفني يف القرون الوسطى األوروبية ،وكذا سلطة العلم العريب يف أورواب ،وظهور
املثقفني يف اإلسالم ،مث ينتهي إىل نتيجة وهي ضرورة إعادة كتابة التاريخ العريب ،هلذا أورد
اجلابري السؤال اآليت :هل يصح أن نطلق اسم املثقف على منتجي األفكار يف عصوران
الوسطى؟ إذا ما عرفنا املالبسات النظرية والتارخيية ،اليت رافقت تشكل التسمية يف اتريخ
الغرب؟" (اللطيف ،1999 ،صفحة  ،)143فكان اجلواب أن مصطلح املثقف مصطلح
غريب األصل ،أُدرج يف الثقافة العربية ،للتعبري عن العاملني يف ميدان الفكر والثقافة من
النخب العربية.
فضال عن ذلك ،توصل "اجلابري" بعد مراجعة اتريخ العرب واملسلمني ،إىل حتديد
خصائص وصفات املثقف يف العصر اإلسالمي الوسيط من فالسفة اإلسالم الذين عرفتهم
احلضارة العربية اإلسالمية ،وفق السمات التالية" :املثقف يعمل بفكره ،وهو ينتمي إىل
اخلاصة ،كما ينتمي إىل الوسط احلضاري ،مرجعيته املركزية تتحدد يف العقيدة ،يفكر من
خالهلا ،وحيتمي هبا ،إضافة إىل كل ذلك ،يستطيع حتويل العقيدة إىل رأي .إنه يف هناية
التحليل ،ميارس العمل السياسي ،والعمل الفكري ،بتوسط العقيدة" (اللطيف،1999 ،

صفحة  .)145فحوى هذا أن املثقفني يف العصر اإلسالمي الوسيط ،الذين ميثلون صفوة
اجملتمع وخنبته ،وخاصة الناس ،يتشكل غالبيتهم من احلضر أو املدينة ،وفكرهم يستمد
مرجعيته من العقيدة الدينية ،فهي ابلنسبة إليهم املنفذ الذي ينفذون من خالله إىل مشكالت
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وقضااي جمتمعهم وخمتلف السلوكيات اليت تطبعها .إذاك أضحت هي منطلقهم يف التفكري،
ومصدر آرائهم السياسية والفكرية واألدبية فشمل البحث شرائح خمتلفة من الكتاب
والفالسفة والشعراء والنقاد واملؤرخني واملفسرين واألصوليني واملتصوفة ،كابن املقفع وابن
رشد وابن اهليثم وابن حنبل والغزايل وابن عريب واملتنيب واجلاحظ...وغريهم.
يرى اجلابري أن املثقف البد أن يظهر نتيجة خالف ،سواء أكان خالف ديين أو
سياسي أو فلسفي .وهو ميكن ما يسميه “متكلما” أي ذا رأي ،لذلك يستعرض اجلابري
اخلالفات الكربى يف احلضارة العربية اإلسالمية ،اليت أفرزت فيما بعد مثقفني ،كاخلالف يف
كقضية مقتل عثمان ،واإلمامة ،وقضية اجلَررب ،وقضية اإلميان زايدته أو نقصانه ،قضية خلق
القرآن ،وتكفري مرتكب الكبرية...وغريه ،بناء عليه ،يرى "اجلابري" أنه ميكننا تسمية كل
ِّ
ابملثقفني .وما يستوقفنا هنا ،هو ما تعرض له الرجالن
من "أمحد بن حنبل" ،و"ابن رشد"
من ظلم واضطهاد ،من قبل السلطة الدينية أو السلطة السياسية ،اللتان خلقتا أزمة جعلت
التاريخ اإلسالمي ينطوي على حمنة فكرية وثقافية عصفت أبدوار أولئك املثقفني " ،فمحنة
الفقيه أمحد ابن حنبل ،والنكبة اليت تعرض هلا الفيلسوف ابن رشد ،تطرحان معا إشكاليات
هامة يف اتريخ الفكر اإلسالمي ،...هي إشكالية الدين والسياسة" (اللطيف،1999 ،

صفحة  ،)148من ذاك يستعرض اجلابري حمنة اإلمام ابن حنبل وقضية خلق القرآن،
وحيللها مبنهجية واستقصاء علمي حماوال كشف اللغز عن ظهور هذه احملنة ،فيستنتج
ابلشواهد التارخيية والتحليل املنطقي أهنا مل تكن قضية دينية ،بل سياسية كذلك ،وابلنسبة
لقضية ابن رشد وخالفه مع "أيب يعقوب املنصور" ،حاول اجلابري كشف السر الذي أدى
إىل هذا اخلالف ،مبينا أنه أيضا مل يكن دينيا ،بل سياسيا.
هكذا إذن ،نلفت النظر إىل أن أزمة املثقفني العرب حسب" اجلابري" ،ترجع إىل
العصر الوسيط ،إذ يشكل جدل الديين والسياسي ،أحد أبرز األسباب والعوائق الكربى،
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ملا عاانه مثقفو تلك احلقبة من ظلم واضطهاد ،فقد أُحرقت كتبهم ،وُكممت أفواههم
صودرت حريتهم.
وُ
أما حاضرا ،يرتبط مفهوم املثقف ابلثقافة ،فاملثقف هو من يفكر يف إطار ثقافة

معينة ،وهذا اإلطار هو الذي حيدد جنسيته الثقافية ،يقول "اجلابري"" :هناك يف العصر
احلاضر قاعدة عرفية ،تتحدد مبوجبها اجلنسية الثقافية لكل مثقف ،هذه القاعدة تقتضي
أبن املثقف ال ينسب إىل ثقافة معينة ،إال إذا كان يفكر داخلها ،والتفكري داخل ثقافة

معينة ،ال يعين التفكري يف قضاايها ،بل التفكري بواسطتها" (عرار ،2016 ،صفحة الثقافة

واملثقفون واحلضارة) وعلى هذا األساس ،فإنه إذا صادفت املثقف مشكلة ما ،أعاقته عن
أتدية دوره ،فإن اخللل كامن فيه وسبب ذلك ،املنظومة الثقافية اليت يستلهم منها فكره فينظر
من خالهلا ،وجلي ابلذكر أن "اجلابري" نظر إىل أزمة املثقف العريب ،من منظار مشكلة
األصالة واحلداثة ،فأعترب أن املشكلة ،تبدأ من وعي املثقف ابالنشطار الذي يعيشه داخل
نفسه ،نتيجة تصادم سلطتني مرجعيتني يف فكره ،هذه االزدواجية من شأهنا ،أن ختلق حالة
من التوتر واالضطراب الفكري داخل املثقف ،وما يؤكد هذا يف نظر "اجلابري" ،أن املثقف
ثقافة عربية حمضة واملثقف ثقافة أوروبية خالصة ،ال يشعر أي منهما هبذه اإلشكالية ،أو
على األقل ال تقلقهما ،حبجم القلق الذي يعاين منه املثقف مزدوج الثقافة (وآخرون،

 ،1984صفحة  .)56ويُعرب "اجلابري" عن هذه احلالة بعبارة "تداخل األزمنة الثقافية"

يف فكر املثقف العريب ،وهذا التداخل على صعيدين ،أحدمها معريف واآلخر إيديولوجي،
فعلى صعيد األول ،ما زال مثق ُفنا منذ العصر األموي ،يستهلك معارف قدمية من الرتاث،
ويتداوهلا على أهنا جديدة ،أاي كان مصدرها ،سواء كان عربيا أو غربيا ،أما على الصعيد
اإليديولوجي فمازال يعيش صراعا داخليا – يف فكره – بني ماضيه وحاضره (اجلابري،
 ،1985صفحة  .)45وقد أدى تداخل األزمنة الثقافية يف فكر املثقف العريب حسب
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"اجلابري" ،إىل بروز ظاهرة مقلقة يف الفكر العريب املعاصر ،هي القفز على صعيد املواقف
حول القضااي الرئيسية يف الفكر العريب ،إذ جند أن املثقفني ريه ُجرون أو رير َحلون ابستمرار،
من مواقفهم إزاء قضااي عديدة كقضية" :الوحدة"" ،االشرتاكية"" ،الدميقراطية"" ،اإلسالم"،
"العروبة" " ،العلمانية" ،وال جندهم يرسون على مواقف واحدة وهذه الظاهرة مساها "اجلابري"
« ظاهرة املثقفني الرح ــل» (اجلابري ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،1997 ،صفحة

 ، )40أنخذ مثاال يف سياق توضيح املفهوم نستدل من خالله على كيفية تداول مفهوم
"الدميقراطية" يف أوساط النخب العربية املثقفة ،حيث يتحدد هذا املفهوم كغريه من املفاهيم
النهضوية يف الفكر العريب احلديث و املعاصر ،انطالقا من منظومتني مرجعيتني :املرجعية
الرتاثية واملرجعية النهضوية ،الفئة األوىل أو من يُـطلق عليهم ابلسلفيني ،حبثوا يف الرتاث
عما يوازي الدميقراطية وأصبحت بذلك تعين الشورى ،و ميثل هذه الفئة
اإلسالمي القدميّ ،
النخبة التقليدية ،أما الفئة الثانية ففهمت الدميقراطية على أهنا ذلك التطور الذي وصلت
إليه أورواب من خالل النضال من أجلها –الدميقراطية -أكثر من ثالث قرون ،و ميثل هذه
الفئة النخبة العصرية (اجلابري ،تكوين العقل العريب ،1985 ،صفحة .)45

من هنا ،يرى "اجلابري" أن املفاهيم املتداولة يف الفكر العريب املعاصر ،ليست اثبتة
على معىن واحد ،وإمنا هي خاضعة إليديولوجيات النخب املثقفة يف العامل العريب ،فكل خنبة
حتاول صياغة املفاهيم ،انطالقا من مرجعيتها الثقافية اليت تتأثر هبا سواء كانت تراثية أو
هنضوية ،و هذا ما يسميه "اجلابري" بـ « السفر عرب الزمن الثقايف العريب» (اجلابري،

الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،1997 ،صفحة  )73أي االنتقال من ثقافة إىل ثقافة
أخرى ،ومن هذا اإلطار ،يضع "اجلابري" يده على سبب آخر ،من أسباب أزمة املثقفني
عربت عن جزء واحد ووحيد فقط من الواقع العريب وأمهلت اجلزء
العرب ،وهو أن كل خنبة ّ
عربت عن تطلعات وفكر فئة
اآلخر وجتاهلته ،يقول يف هذا الصدد" :إن النخبة العصرية ّ
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معينة من اجملتمع ،وأمهلت يف املقابل ما يسمى ابلنخبة التقليدية ،وما تستقطبه من فئات

عريضة من اجملتمع" (اجلابري ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان )1997 ،فغياب التفاعل
بني املثقفني واجلماهري الشعبية ،جعل اهلوة تتسع بينهما ،حىت أصبح املثقف معزوال عن
الواقع الذي يعيش فيه ،وابلتايل أصبح منطلقه يف التغري إيديولوجيا وليس واقعيا .وهكذا
فاملطلوب هو ،قيام كتلة اترخيية تنبين على املصلحة املوضوعية الواحدة ،حترك مجيع التيارات
اليت تنجح يف التأثري على اجلماهري الشعبية وهي مطالبة صرحية ابلتخلي عن اإليديولوجيات
املتعددة ،والسعي املتواصل خلدمة املصلحة العامة بكل موضوعية ،قصد استمالة اجلماهري
الشعبية.
ويف نقده للعقل العريب ،يرى "اجلابري" ،أن غياب النقد أو الروح النقدية يف نشاط
العقل العريب املعاصر ،جيعل املثقفني اليوم يتومهون اكتساب احلقيقة ،على عكس أجدادهم
أي العلماء القدامى ،الذين إذا أدلوا برأي ختموه ابلقول "هللا اعلم" أو "املسألة فيها قوالن"،
أما اليوم ،فإن التعقيب الذي حل حمل تواضع العلماء القدامى ،يكتسي صيغة التأكيد
كالقول" :هذا أعلم" ،وهذا نوع من الطوابوية اليت تفشـت يف ظل غياب النقد الذايت،
وعدم االعرتاف ابخلطأ (اجلابري ،تكوين العقل العريب ،1985 ،صفحة  .)45،46لعل
مرحلة التطورات اليت يعيشها العامل العريب _ وهي مرحلة انتقالية من حالـة الركود واجلمـود
اليت كان يعيشها يف ظل اهليمنة االستعمارية إىل حالة التطور واالزدهار ،ودخوله ضمن

النظام العاملي اجلديد ،القائم على العوملة واالنفتاح على اآلخر_ جعلت من مثقفيه ،يعيشون
ازدواجية ثقافية من الناحية املعرفية ،أثرت سلبا على إنتاجهم الفكري ،ومشاريعهم النهضوية،
وأتثرا ابلوضع االجتماعي ،تولدت إيديولوجيات خمتلفة ،ومها جانبا اإلشكالية اليت وقع فيها
املثقفون ،ويدلل "اجلابري" على ذلك أبن "هناك إذا جانبان يف اإلشكالية اليت حنن بصددها،
جانب إيديولوجي يعكس الوضع االجتماعي وجانب معريف يعكس االزدواجية الثقافية،
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اليت تفرضها علينا مرحلة التطور اليت جنتازها" (وآخرون ،1984 ،صفحة  ،)56يُفهم من

هذا الطرح ،أن مرحلة التطور هذه حىت وإن كانت شاقة وصعبة ،فهي ال متثل حتمية ثقافية،
إذ املطلوب هو حتليل أسسها اإليديولوجية واملعرفية ،إلزالة االنفعاالت الّالعقالنية الصادرة
عنها ،وابلتايل فتح الطريق لتجاوزها.
وعموما ،حناول أن ُجنمل مقاربة "حممد عابد اجلابري" حول أزمة املثقفني العرب
املعاصرين ،يف النقاط التالية:
أسباب األزمة خارجي ابلدرجة األوىل ،يتمثل يف مشكلة السلطة الدينية

والسياسية ،وهي قائمة منذ العصر الوسيط حىت أايمنا هذه.
سبب املشكلة ثقايف يف األساس ،انتج عن تداخل األزمنة الثقافية يف فكر املثقف

العريب ،إذّاك جند املثقف الواحد يفكر مبرجعيتني ثقافيتني تراثية وهنضوية يف آن معا.
غياب التفاعل واحلوار بني النخب املثقفة واجملتمع ،يزيد من حجم املأزق الذي

وقع فيه املثقف.
غياب الروح النقدية للعقل العريب ،تنتج عنه أوهام طوابوية يف االعتقاد مبعرفة

احلقيقة.
املرحلة االنتقالية اليت يعيشها العامل العريب على مجيع املستوايت ،خاصة الثقافية

منها ،هلا جانب إجيايب خاصة يف زايدة وعينِا ابملشكلة قصد اخلروج منها.
اثنيا :إدوار سعيد ،واملثقف الكوين:
يُعترب إدوار سعيد ( )2003-1935من بني أهم املفكرين الذين أَولوا عناية ابلغة
األمهية ،ابلثقافة عامة ،وابملثقف بصفة خاصة ،إبعتباره ممثال هلا ورافعا للوائها ،خاصة عندما
الت ّفت حوله التهم والشبهات ،وكثر احلديث عنه ،ويف خضم هذا احلديث ،كانت احملاولة
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جارية لرد االعتبار هلذا املثقف ،كونه الوحيد القادر على قول كلمة احلق يف وجه الباطل،
وحماربة اجلهل ورفعه.
نستكنه مقاربة ادوارد سعيد الزمة املثقف اخلانقة ،انطالقا من بيان مفهوم املثقف
لديه ،فمن هم املثقفون عند "إدوار سعيد"؟ .اجلواب هو أهنم " :شخصيات متارس نشاطا
مجهوراي ،ال خيضع للتنبؤ ،وال يكون حتت ضغط بعض الشعارات ،وال يتماشى مع خط

األحزاب التقليدية وال ينتج عن التعصب اجلامد( "...شاهني ،2005 ،صفحة .)102

املثقف حسب هذا القول هو ،وجوب التحلي بصفة جوهرية وهي األمانة والوفاء ابلدرجة
األوىل ،خاصة جتاه احلقائق اليت ميتلكها فال حياول تغيريها أو تشويهها أو حتريفها ،وأن
يستخدمها بكل موضوعية ،خاصة حنو تـلك القضايـا اليت تتعلق ابألوضاع املزرية ،من

اضطهاد وظلم وجور على اإلنسانية قاطبة ،أي املثقف الكوين ،حىت ولو كانت تناقض
أو تعارض توجهه الفكري أو احلزيب أو اإليديولوجي ،ليكون بذلك قد حفظ األمانة وقال
احلق حىت على نفسه ،ألن املثقف احلق هو صاحب الرأي الواحد ،الذي يدافع عنه دومنا
خوف أو تردد ،ويف ذلك يقول " إدوار سعيد"" :إن املثقف من ُوهب ملكة عقلية لتوضيح
رسالة أو وجهة نظر أو موقف أو فلسفة( ...جرار ،صفحة  . )145إذن فاملثقف هو

ذلك الفرد الذي ميثل توجها ما ،حبيث يعرب عنه جبالء ووضوح جلمهوره ،بدون أي تلفيق،
مستعدا لتحمل مسؤولية أقواله ،متحداي كل الصعاب والعوائق اليت ميكن أن تعرتض طريقه،
أو تقف يف وجهه ،ومن هنا ،يتبني لنا مدى صعوبة الدور املنوط به ،ألنه من خالل أدائه
هلذا الدور جيدا ،يتجنب الوقوع يف خطر اختفاء صورته ،أو احتجاب مكانته ،ابعتباره
ذلك الشخص القادر على مواجهة ما جيري يف اجملتمع جمرى الصواب دون تردد أو خوف،
ومنه ال حكومة وال شركة ميكن أن تستقطبه (سعيد ،2006 ،الصفحات ،)44-43

فإذا كان املثقف العريب ،يتحلى بروح املواجهة و خنوة الدفاع عن اهلوية الوطنية ،فهل فعال،
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متكن من أداء دوره كما ينبغي ،ابحلفاظ على ثقافة شعبه ،و دفعه حنو التقدم؟ أم أن هناك
عوائق أخرى حالت دون ذلك؟.
يعرتف "إدوارد سعيد" أبن للمثقف دورا كبري جتاه جمتمعه ،ألنه الوحيد القادر على
رفع الظلم عنه ،وحل مشاكله ،خاصة منها تلك املتعلقة بتطوره و حتضره ،ولكن احللول
اليت قدمها هذا املثقف ،زادت اجملتمع ختلفا وأتخرا ،وهنا نتساءل عن السبب الذي آل إليه
تراجع دور املثقف ،يرجع "إدوارد سعيد" ذلك ،إىل أتثر املثقف العريب ابلغرب ،ألن األفكار
واملشاريع اليت جاء هبا غريبة عن ثقافتنا العربية ،فهي امربايلية يف أصلها ،طبقتها الدول
الغربية يف جمتمعاهتا ،وكانت انجحة بدليل التطور والتقدم الذي تشهده؛ يف أايمنا هذه،
ومن أجل بلوغ هذا التقدم ،حاول مثقفوان أن جيربوا تلك املشاريع ،إبسقاطها على
جمتمعاتنا ،وال ننكر أن نيتهم هنا كانت حسنة ،لكنهم يف الوقت نفسه ،مل يكونوا على
وعي اتم مبا ستجره عليهم هذه املشاريع من انعكاسات سلبية ،وأضرار جسيمة  ،وحينما
تنبه مثقفوان هلذا اخلطر ،حاولوا الرتاجع عنها ،إال أهنم مل يستطيعوا ،ألهنا أفكار متأصلة يف
أذهاهنم ،استوردوها من الغرب جراء انبهارهم الكبري ابلرقي والتقدم الذي بلغته احلضارة
الغربية.
يرد" إدوارد سعيد" هذا الفشل إىل جهل املثقف العريب بطبيعة جمتمعه من جهة،
وهجانة ثقافته بثقافة الغرب من جهة أخرى ،ما أدى إىل عجزه عن الفصل بينهما ،واعتربمها
ثقافة واحدة ،فعلى مثقفينا حسب إدوارد سعيد "أن يعرتفوا حبقيقة انشطارهم الالإرادي بني

مصدريني معرفيني ،املوروث الشرقي واملكتسب الغريب" (جندي ،2005 ،صفحة )194؛

وما هذه املقولة ،إال إثبات لوجود ازدواجية ثقافية ،كان انعكاسها أن طابق املثقف مشاريع
الغرب على العرب ،حيث استورد لنا تلك األفكار واملشاريع النهضوية جاهزة دون دراستها،
والتمعن يف مضامينها ،عالوة على ذلك ،وما زاد األمر سوء هو جهلهم ابلتقنيات
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واملنهجيات الصحيحة والسليمة ،اليت ميكن من خالهلا تطبيق هذه املشاريع بنجاح
(كالدميقراطية واالشرتاكية ،والليربالية ). ...وما ع ّقد األزمة أكثر ،هو عدم اعرتافهم أبهنم
أتثروا ابلغرب ،و ظنوا أهنم أصحاب هذه املشاريع –الفاشلة -ومؤسسوها ليثبتوا ذلك على
أنفسهم ،فراحوا ينتقدون ثقافة الغرب ومدنيتهم ،ابلرغم من أن معظمهم يتمنون الوصول
إليها ،ودليل ذلك أهنم جعلوها الطموح األمسى الذي يسعون جاهدين للوصول إليه بعني

حاسدة ومتشوقة (جندي .)2005 ،وابلتايل كان نقد مثقفينا حلضارة أورواب ،مبثابة القشرة
اليت تزحلقوا عليها ،فأختل توازهنم ومل يعرفوا بعدها إىل االستقرار سبيال ،ويكمن هذا
االختالل يف التناقض الذي يعيشه املثقف – أي دعوته لتقليد الغرب ،ونقده له يف الوقت
نفسه -من جهة ،ومن جهة أخرى جند السلطة وما متارسه من اعتداء وظلم يف حقه وحق
جمتمعه ،وحماولة إسكات كل من يقف يف وجهها دائما ،مستخدمة يف ذلك شىت الوسائل
املباحة وغري املباحة ،هذا ما زرع اخلوف يف نفوس املثقفني ،فما كان منهم إال أن تنازلوا
عن سلطتهم األخالقية ،ويبني "إدوارد سعيد" ذلك حني قال إن" :مشكلة مثقفي هذه
األايم ،أهنم تنازلوا عن سلطاهتم األخالقية ملصلحة ما يسميه بتنظيم العواطف اجلماعية،
مثل الروح الطائفية واملشاعر اجلماهريية والعدوان القومي واملصاحل الطبقية" (واليا،2006 ،
الصفحات  ،)21-20و من جراء هذا اخلوف ،أصبح املثقف ال يؤمن مبا حيمل من
أفكار ،وزالت ثقته يف نفسه ،هذا ما جعله يتخلى عن سلطته األخالقية ،أي مل يعد حمتاجا
إلرضاء نفسه بقدر ما يريد إرضاء أطراف أخرى ،وهذا ما يسمى بـموت الضمري ،و مؤدى

هذا الكالم هو سقوط املثقف ،ألنه مل يعد يكرتث مبا جيري حوله ،وأنه راض بكل األوضاع
–سلبية كانت أم إجيابية -ولكن ،يقف "إدوارد سعيد" هنا وقفة يقول فيها" :األهم ابلنسبة
للمثقف ،هو أن يكون يف حالة معارضة شبه دائمة للوضع الراهن ،فاملثقف شخص قادر
على قول احلق يف مواجهة السلطة ،كفرد قاس وبليغ –يف اآلن نفسه -وشجاع إىل درجة
ال تصدق ،وغاضب ال يعرف قوة دنيوية تكون كبرية ومهيبة جدا ،حبيث ال ميكن انتقادها
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وتوبيخها على سلوكها" (واليا ،2006 ،الصفحات  ،)21-20وهذا ما مل يقم به
املثقف ،وما أراد " إدوارد سعيد" قوله وتبليغه للمثقفني ،هو أن يتخطوا ويتجاوزوا حـد
اخلوف من السلطة ،ألن األهم ابلنسبة هلم ،أن يكونوا يف موقف املعارضة الدائمة ،خاصة
وأهنم هم املسؤولون أمام مجاهريهم ابعتبارهم حاملي احلقيقة والرسالة اليت جيـب أن يؤدوها،
و ما داموا مسؤولني أمام مجهورهم ،فال داعي خلوفهم هذا ،من جهة –كسبهم للجمهور-
وأهنم يتحلون كما يقول " إدوارد سعيد" – مبجموعة من الصفات البطولية النادرة كالقسوة
والبالغة والشجاعة والغضب ،من جهة أخرى ،كل هذه الصفات جتعلهم يكتسبون هيبة
وقوة ،ال ميكن مواجهتها أو انتقادها أو حماسبتها على تصرفاهتا ،ال من طرف السلطة ،وال
من أطراف أخرى.
وحسب "إدوارد سعيد" يتزامن ظهور املشكلتني السالفيت الذكر ومها :التناقض الذي

يعيشه املثقف ،واخلوف من السلطة ،مع ظهور منوذج املثقف املنفي ،وهو ذلك " املثقف
الذي ال يفارقه الشعور ابلغربة والعزلة واهلامشية ،وهذا الشعور ابلغربة ،ال يقتصر على الذين
انقطعوا عن أوطاهنم ،أو أُكرهوا على العيش بعيدا عن دايرهم ،وإمنا يشمل كل الذين ال
يعيشون االنتماء التام إىل جمتمعهم ،أو الذين ال يقدرون ،بل ال يريدون التكيف مع

أوضاعهم وظروفهم ،سواء كانوا خارج أوطاهنم أو داخلها" (واليا ،2006 ،صفحة .)21

ومعىن هذا التناقض واخلوف الذي عاشهما املثقف أهنما انبعان من شعوره ابلوحدة
واهلامشية ،وأصبح ابلتايل ،حيس أن وجوده كعدمه ،لذلك كان خياف من أي حماولة يقوم
هبا يف سبيل النهوض والتقدم بشعبه ،مبعىن أنه يريد النهوض مبجتمعه وأمته ،وعندما خياف
سيرتاجع .هذا ما أوقعه يف التناقض ،وابلتايل جنم عنه فقدان احلرية واالستقاللية جتاه الدولة
وسلطتها أو جتاه اجملتمع وتقاليده" ،ولكن املثقف إذ يؤكد على هامشيته أو ممارسته لعزلته
وتوحده ،فهو يتخلى عن مهمته الرسولية ،كمدافع عن احلرية والقضااي العامة ،لكي يغدو
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جمرد كاتب يعرب عن جتاربه ومعايشاته" (حرب ،2004 ،صفحة  .)46هنا تكمن املفارقة؛
فاملثقف تزول هيبته وفعاليته كلما اخنرط أكثر يف اجملتمع ،وانغمس فيه ،وكان لصيقا به،

وهذا ما ذهب إليه "غرامشي" .يف املقابل ،ترتفع وتربز أمهية املثقف كلما مارس متايزه

وتفرده (حرب ،2004 ،صفحة  ،)46هذا ما ذهب إليه "جوليان بندا Julian

.)1956-1867(- "Bendaفيلسوف ومفكر فرنسي ليربايل ،-من هنا ،طرح "
إدوارد سعيد" اإلشكالية التالية" :كيف حيافظ املثقف على فعاليته واستقالليته يف الوق
الذي ال يكون فيه طوابواي ،وال ينغمس يف واقعه كل االنغماس"؟.

وفعال متكن "إدوارد سعيد" من تشخيص األزمة ،بتحليل املشكلة واستبيان العوائق،
اليت حتول ابملثقف دون ممارسة وأداء مهامه ،كمدافع عن حرية التعبري ،أو كممثل للمقهورين
يف مواجهة السلطات وأنظمة االستغالل والظلم ،مرّكزا يف هذه األزمة ،على أهنا أزمة قائمة
يف أساسها بني املثقف والسلطة ،هذا ما جعل املفكر "علي حرب" ،ي َو ّجه له انتقادا،
ابعتباره بقي أسريا للثنائية القدمية–ثنائية املثقف والسلطة( -حرب ،2004 ،صفحة )47

يف حني أنه كان ابإلمكان جتاوزها وإعطاء طرح جديد لتلك العالقة ،فيما يتعلق هبذه
األزمة.
اثلثا :حممد أركون ،ومأزق املثقف املتخصص:
إىل جانب التصورين السابقني ،نستحضر مقاربة " حممد أركون" الذي يُعد أحد
أبرز املفكرين الذين أسهمـوا يف تناول أزمة املثقفني العرب املعاصرين ،ووضع حسب تصوره
املهام املنوطة ابملثقف العريب عموما واملسلم خصوصا ،وحدد وفقها األسباب اليت كانت
عائقا أمام أدائه الفعال لدوره الطبيعي الذي وجد من أجله ،و قبل اخلوض يف تفاصيل هذه
املهام ،جيدر بنا التطرق إىل مفهوم "أركون" للمثقف ،فيذهب إىل أنه" :ذلك الرجل الذي
يتحلى بروح مستقلةُ ،حمبة لالستكشاف والتحري ،وذو نزعة نقدية واحتجاجية تشتغل
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إبسم حقوق الروح والفكر فقط" (أركون ،1998 ،صفحة  ،)07من هذا التعريف
نستكشف مسات املثقف الواجب التحلي هبا حسب "أركون" ،واليت تتمثل يف استقاللية
الرأي ،والقدرة النقدية ،والعمل على الذود عن الشؤون اليت متس املسائل الدينية والفكرية،
كما نعثر لـ" :أركون" على تعريف أخر خص به فئة رجال الدين "كوهنم مثقفون ابمتياز
ألهنم يكرسون كل جهودهم وانتباههم لتفسري معىن الوحي ولتحديد املعاين الدقيقة للنصوص
املقدسة ،والستنباط األحكام انطالقا من هذه املعاين" (أركون ،1998 ،صفحة .)06

ويذهب "هاشم صاحل" أبن "أركون" يقصد من وراء هذا القول أن املثقف ال يكتفي
ابلعيش ،وإمنا يتجاوزه للبحث عن معىن العيش والوجود ،وأنه إبمكانه االنفصال واالبتعاد
هم هلم
عن ذاته مث عن الوجود ،ليسعى إىل الفهم واملراقبة ،خبالف عامة الناس الذين ال ّ
سوى االكتفاء ابلعيش واالخنراط فيه دون أي فهم أو ُمساءلة ،رمبا ألن ذلك يفقدهم
اإلحساس بنعمة العيش من جراء املشاكل اليت ال قدرة هلم حىت على التفكري فيها ،ابإلضافة
إىل ذلك فإن معىن املثقف القدمي واحلديث ،حيمل مسة االختصاصي من حيث املهنة ليصبح
بذلك خبريا مبسألة املعىن والتفسري ،أي تفسري كل من النصوص واألشياء والظواهر...
(أركون ،1998 ،صفحة  ،)31من هذا أن املهام امللقاة على عاتق املثقف العريب إبعتبار
اختصاصه احلريف ،الذي ال يعرف شيئا خارجا عن دائرة جماله ،فال هتمه ال قضااي اجملتمع

وال السياسة وهنا يكمن اإلشكال :هل ينبغي على املثقف أن يكون كذلك ،أي

متخصصا؟ ،جييب "أركون" بـ "ال" مربرا رفضه -فكرة املثقف املتخصص -أبن املثقف أوال
وقبل كل شيء  ،مسؤول عن جمتمعه ،وليس جمرد متخصص يف جمال من جماالت الفكر
واملعرفة ،فاإلضافة إىل التخصص ،جيب عليه أن يندمج وينخرط يف املشاكل اليت ترتبص
مبجتمعه ،خاصة إذا كان جمتمعه يعاين من أزمات وخنص ابلذكر هنا وضعية اجملتمعات
العربية واإلسالمية املتأزمة ،القابعة على أطراف احلضارة وهامش التقدمية العاملية.
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إذن كيف تصور "أركون" األزمة اليت وقع فيها املثقف العريب واملسلم؟ ،جييب :أن
املثقفني العرب (من أدابء وابحثني وأساتذة وكتاب مقاالت وشعراء وروائيني …) يتزايدون

اليوم أكثر حلسن احلظ ،ولكنهم معزولون وواقعون بني "فكي كماشة" إذا جاز التعبري ،فمن
جهة هناك النخب السياسية اليت تشتبه هبم دائما ،بل وتزدريهم أحياان ،و من جهة أخرى
الالزم والكايف ،من أجل استقبال
يوجد اجلمهور العام ،الذي مل يتم حتضريه ابلشكل ّ
النظرايت الفكرية والعلمية اجلديدة ،ولذا فإهنم ال يستطيعون التحرر من خطاب االهتامات
املضادة ،أو الدفاع عن الذات أو اخلطاب االنفعايل واالرجتايل املتشبع منذ زمن طويل"
(أركون ،1998 ،صفحة  ،)18من خالل هذا نستبني معامل األزمة اليت وقع فيها املثقف

العريب وعصفت به ،حسب "أركون" إذ نرى أنه أرجع أسباهبا إىل عاملني رئيسيني :أوهلما
النخب السياسية ،وما متارسه على املثقف من اهتامات خطرية خاصة حول املهمة اليت
يؤديها ،حبيث كانت النخب السياسية تقابلها ابالزدراء وعدم الرضا والرفض لكل منتوج
فكري أو ثقايف خميب ،أما اثنيهما فهو اجلمهور العام ،الذي مل يبلغ بعد درجة من الوعي
الكايف والفهم اجليد للنظرايت واملشاريع اليت يقدمها املثقف ،فما كان منه إال أن يتجاهل
كل منهما ،هذا ما جعله يعيش نوعا من النخبوية ،وسببها إما اخلوف املعلن من النخب
السياسية وما متارسه من ضغوطات عليه ،وإما بسبب جهله بتاريخ املعتقد اإلسالمي وأصول
اجملتمع ،لذا كانت النظرايت واملشاريع اليت يقدمها ال تلقى أي ترحيب من طرف اجلماهري
الشعبية ،ألهنا غريبة عنها ،فاألوىل ابملثقف إذن أن يتعرف على اتريخ اإلسالم واجملتمعات
حىت يتمكن من تقدمي حلول تتالءم وطبيعة اجملتمع وعاداته وتقاليده وثقافته" ،ما نتج عن
ذلك منطقة شاسعة من الالّمفكر فيه داخل الفكر العريب واإلسالمي املعاصر" (أركون،

 .)1998األمر الذي جعل اهلوة تتسع بني املثقف وجمتمعه ،ما ساعد على صنع األزمات
وانعدام نظرايت علمية تساهم يف تطور العرب واملسلمني وتقدمهم ،وهذا داللة على تراجع
دور املثقف العريب عامة واملسلم خاصة ،عندما اجتها إىل التخصص الذي شغله عن مشاكل
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جمتمعه ،وكما ذكران آنفا أنه ولد لديه نوعا من النخبوية ،يقول عنها "أركون" " :إن الباحث
املعاصر يعزل نفسه ضمن اختصاصه الضيق ويصبح خبريا مثله يف ذلك مثل طبيب األرايف
الذي يكتفي ابستقبال املرضى يف عيادته دون أن يتدخل يف حياة القرية اليت ميارس فيها

مهنته" (أركون ،1998 ،صفحة  ،)20ابلتايل لو نظران إىل الباحثني العرب واملسلمني
لوجدان أتخرا يف البحث وبطئا ونواقص أشد إيالما وحزان ،فتفاقم املشاكل على مجيع
األصعدة (سياسية واجتماعية  )...كان منذ السبعينات ،فكانت أكرب دليل على الرتاجع
الواضح لإلنتاج العلمي يف اجملال العريب واإلسالمي كما ونوعا (اإلسالمي،1986 ،

صفحة )15وهنا حاول "حممد أركون" أن حيدد لنا الفرتة اليت بدأت فيها مشكلة املثقف،
وربطها ابملشاكل السياسية واالجتماعية والثقافية ،هذه األخرية اليت كانت هلا الصلة الوثيقة
والواضحة على أزمة املثقف ،كما اُعتربت من أهم املسائل والعوامل يف تراجع دور املثقف
خصوصا يف إنتاج الفكر العريب واإلسالمي.
يضيف "أركون" إىل خنبوية املثقف ،سببا آخر يعترب خطريا على بنية املثقف العريب

واملسلم ،كان له الوقع الكبري عليه ،وهو احنصار تفكري املثقف داخل "سياج دوغمايت

مغلق "على حد تعبري "أركون" ،معناه أن التفكري ليس حرا ،وأن اجملال الذي يسبح فيه
حمدودا وضيقا ،يتمثل هذا "السياج الدوغمايت املغلق" يف العقائد السائدة يف اجملتمعات
العربية واإلسالمية ،ومبا أن املثقف العريب واملسلم ينتمي إىل هذه العقائد فإنه حتما متشبع
هبا ،وهذا ما انعكس على تفكريه ،حيث أصبح تفكريه مكبال هبا ال خيرج عن نطاقها،
فأصبحت بذلك "الساحة الثقافية اليت يتاح فيها للعقل البشري حرية البحث عن النظر هي
دوغماطيقية مغلقة ،من قِبل النظرية اإلسالمية للوحي" (اإلسالمي ،1986 ،صفحة

 ،)09أي أن السبب يف قيام هذا السياج الدوغمايت املغلق هو طبيعة النظرية اإلسالمية،
ألن املعرفة اليت تصدر منها هي جمرد استنباط لغوي من النصوص أو الوحي ،وليست نتاج
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

106

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية
ص – 90:ص 110

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
املثقف ضد املثقف (قراءات يف أزمة املثقف العربي:
(اجلابري-أركون-إدوارد سعيد)

عمل فكري حر واجتهاد خالق واكتشاف للواقع ،وخبضوع تفكري املثقف هلذه العقائد
اإلميانية املبنية على النقل ،أو املعرفية الفوقية اللّدنية املتلقاة رأسا ،سيبقى منغلقا على نفسه،
رسخوا علم األصول مبمارسته الثابتة واملقننة حبزم ،وابلتايل
ومثال ذلك األصوليون الذين ّ
كانت نتيجة ذلك زايدة يف مساكة السياج الدوغمايت ،وأتصيله وتقوية انغالقه ،وكانت
النتيجة حصار تفكري املثقف العريب واملسلم وانغالقه على نفسه داخل هذا السياج .وما
نفهمه أيضا أن "أركون" يرفض أن ينحصر أو يقتصر تفكري املثقف وإبداعاته يف جمال ضيق
وحمدود خاصة يف فهمه للنصوص الدينية ،ألن ذلك يفسد عمل العقل ،وجيعله راكدا خاصة
جتاه األحداث احلاضرة.
مما سبق ذكره فإن "حممد أركون" قد صنف املثقفني املسلمني إىل قسمني :أوال
التحديثيون املنفتحون على أتثريات احلضارة الغربية أو االشرتاكية العلمية وهم املثقفون
الليرباليون الذين حاولوا نقل وتطبيق املناهج واملشاريع الغربية على جمتمعاهتم العربية ،ابلقليل
أو الكثري من اإلستيعاب والفهم ،واثنيا التقليديون امللتصقون ابلقيم اإلسالمية ،ويرى
"أركون" أن وعي املثقف اإلسالمي قد ارتبط أساسا ابلقرآن وعاش حالة أتويلية تطور أثناء
مرحلته التارخيية األكثر ديناميكية وإنتاجا ،وهو اآلن يواجه كل التوترات واألزمات املتولدة
عن اجملاهبة املباشرة وغري املباشرة بني الرتاث احلي واحلداثة ،بسبب انقطاعه عن أصوله وقربه
من الغرب احلديث ،هذا القرب الذي حاول أن يشوه نظرته إىل الرتاث احلي ومن مث فإن
أهم املشاكل اليت واجهها املثقف العريب واإلسالمي حسب "أركون" تتمثل يف انغالق أفاقه
الفكرية واكتشافه اهلش للثقافة الغربية الربجوازية مما ساهم يف اختالل توازن الوعي عنده

(صايف ،2002 ،صفحة .)29

ويف اخلتام نقول أن "حممد أركون" قد متكن هو اآلخر من تشخيص وتفكيك أزمة
املثقفني العرب وأعطى جمموعة من األسباب اليت كانت وراء وقوعها ،حماوال بذلك حتديد
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اجلادون هم وحدهم القادرون
املهام اليت جيب على املثقف القيام هبا ،ففي نظره املثقفون ّ
على تقدمي اإليضاحات والتشخيصات املتعلقة ابآلليات واألسباب املخفية (أركون،

 ،1998صفحة ،)27اليت تؤدي إىل إغراق اجملتمع العريب املسلم يف املشاكل ،وكل هذا
يتطلب منهم التشمري على سواعدهم واالخنراط بشكل نزيه من أجل تشخيص األزمات،
وإجياد حلول هلا ،ابإلضافة إىل التحلي ابألخالقيات الصارمة اليت ال هوادة فيها ،قصد بلوغ
اهلدف املنشود وهو الدفع ابلدول العربية حنو الرقي يف مجيع اجملاالت فكرية كانت أو ثقافية
أو اجتماعية أو سياسية.

خامتة:
خالصة الورقة أن هناك اختالفا يف تشخيص كل مفكر عريب ألزمة املثقف ،جنمله
يف ما يلي :فـ "اجلابري" يرجع األزمة إىل تداخل األزمنة الثقافية يف فكر املثقف العريب ،أي
أنه أصبح يفكر مبرجعيتني ثقافيتني خمتلفتني يف آن معا ،إضافة إىل غياب الروح النقدية يف
العقل العريب ،أما "إدوارد سعيد" فقد أرجع األزمة إىل كون املشاريع الغربية اليت استعارها
املثقفون العرب ختتلف يف جوهرها ومضموهنا عن طبيعة وهوية اجملتمع العريب ،فكان فشل
هذه املشاريع دليل على إخفاق هؤالء املثقفني ابإلضافة إىل تراجعهم عن سلطاهتم األخالقية
من أجل حتقيق أغراضهم الشخصية .أما "حممد أركون" فقد أرجع هو اآلخر أزمة املثقفني
إىل ضعف وعي اجلمهور العام للمشاريع اليت قدمها املثقفون وعدم قدرهتم على تلقيها،
والتواصل مع املثقفني فيما أرادوا بلوغه ،إضافة إىل مشكلة النخبوية اليت وقعوا فيها ،واجتاههم
إىل التخصصات الضيقة اليت أبعدهتم عن مشاكل جمتمعاهتم ،ومتسكهم مبعتقداهتم واالنغالق
عليها ما أدى إىل احنصار تفكريهم داخل سياج دوغمايت مغلق.
إال أن هناك إمجاعا بينهم يف إرجاع أزمة املثقفني إىل سبب رئيسي ،هو تلك املنظومة
اجملتمعية املتأزمة ،فاجملتمعات املأزومة تنتج مثقفني متأزمني ،لتبقى الرتبة اخلصبة واملنبع الصايف
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أو املنهل النقي للمعرفة هي مفتاح منو األفكار ،وسط بيئة مالئمة حتتضنها ،أال إهنا اجلماهري
العريضة من الشعوب العربية ،الواجب تفعيل أدائها على األقل من خالل إسهامها يف البناء
جمتمعاهتا وهتيئتها لتلقي خربات ومعارف أولئك املثقفني ،لتصبح معادلة األزمة جتمع املثقف
والشعب والسلطة.
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