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المثقف النقدي مفهومًا ودللة 

»اكتفى الفال�سفة بتف�سري العامل )...(  ولكن املهم هو تغيريه«.

كارل مارك�س 

رمبا ل ي�ستحق »املثقف« ت�سميته ما مل يبحث يف املاهية التي يت�سكل منها ويف 

اأبعاد  عن  باحثًا  يرتحل  اأن  دائمًا  »املثقف«  على  كان  لذا  اإليها،  ينتمي  التي  الهوية 

هويته الذاتية، ول غرو يف ذلك فمبحث »املثقف« يفي�ص بالت�سويق ويتدفق بالإثارة، 

وقلما جند مفكراً بارعًا مل يخ�ص يف هذه الق�سية ويبلي فيها بحثًا يف دللتها وغو�سًا 

يف معانيها. وقد تقاطرت الأبحاث وتواترت النظريات يف هذا امليدان لت�سكل جماًل 

حيويًا بالغ ال�ستقطاب يف العلوم الإن�سانية ول�سيما يف علم الجتماع ال�سيا�سي وعلم 

الجتماع الرتبوي على حّد �سواء. 

وقد داأب املثقفون اأنف�سهم على البحث امل�ستمر يف ماهية »املثقف« ودوره، فوظفوا 

اأدواتهم النقدية ا�ستق�ساًء للعالقة احليوية بني »املثقف« والثقافة، كما بني »املثقف« 

والدار�سني  الباحثني  جّل  ي�ستقطب  اأن  املو�سوع  هذا  وا�ستطاع  والإن�سان،  واحلياة 

فتكاثفت اأعمالهم وتكاثرت اأبحاثهم يف هذا امليدان املثري. 

 ومن اأجل ا�ستجالء مفهوم »املثقف« ومعاينة حدوده واأبعاده، تتجه هذه الدرا�سة 

ت�ساري�ص  يف  والرتحال  امليدان،  هذا  يف  للباحثني  الفكرية  الأعمال  ا�ستجواب  اإىل 

تربط  التي  العالقة  ل�ستك�ساف طبيعة  املو�سوع  هذا  تناولت  التي  الفكرية  النظريات 

املثقف النقدي باحلياة وق�سايا الثقافة. ويف هذا الرتحال تقت�سي منهجيتنا - جتنبًا 

لل�سياع يف املتاهات- اأن نبداأ يف رحلة البحث عن »املثقف« باأ�سئلة ب�سيطة وا�سحة 

حول ماهية املثقف و�سورته: َمْن املثقف؟ وكيف نعرفه؟ وما اأوج عالقته بالثقافة؟ 

*
اأ. د. علي اأ�سعد وطفة  

*   جامعة الكويت.
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وما هي اأبعاده باحلياة؟ ومن هو »املثقف« الع�سوي اأو امللتزم اأو النقدي؟ وما هي اأهم 

النظريات التي تناولت ق�سية العالقة بني »املثقف« والثقافة واحلياة؟ تلك هي الأ�سئلة 

بالوجود  �سلته  تقاطيع  يف  »املثقف«  حول  الدرا�سة  لهذه  العام  الإطار  ت�سكل  التي 

الجتماعي واحلياة الثقافية مبا تنطوي عليه من ق�سايا واإ�سكاليات. 

ما بين الثقافة والمثقف:

اإذ  فيها،  انف�سام  ل  جوهرية  �سميمة  �سورة  واملثقف  الثقافة  بني  العالقة  تاأخذ 

الثقافة،  وليد  فاملثقف  للثقافة،  حمدد  مفهوم  �سوء  يف  اإل  »املثقف«  فهم  ميكن  ل 

احليوية  العالقة  يف  اأنرتوبولوجيًا  الثقافة  وتتمثل  بوتقتها.  يف  وت�سكل  بها  �سقل 

الثقافة ب�سورتها  اأن  والوجود م�سلكًا وروحًا وفعاًل وحياة، وهذا يعني  الإن�سان  بني 

هذا  و�سمن  جتلياتها.  واأعمق  معانيها  باأ�سمل  الإن�سانية  احلياة  هي  الأنرتوبولوجية 

بد من جتاوز  اإذ ل  »املثقف«،  الثقافية ي�سعب علينا تعريف  للحياة  ال�سامل  الت�سور 

املفهوم الأنرتوبولوجي للثقافة واخلو�ص يف مفهوم الثقافة الإبداعية، اأي: يف اجلانب 

الوعي  الثقايف يف جمال  الإنتاج  العليا من  اجلوانب  يتمثل يف  الذي  للثقافة  الواعي 

العام ويف ف�ساءات العلوم الإن�سانية من فل�سفة وفكر ودين وفن واأدب و�سعر ومو�سيقى 

فهمنا  ن�ستجلي  اأن  ميكننا  الإن�ساين  للوعي  الثقايف  التموج  هذا  عمق  ويف  وم�رشح، 

للمثقف بو�سفه �سورة راقية للوعي الإن�ساين يف اأكرث جوانبه ن�سجًا وتطوراً وانطالقًا، 

وهذا يعني اأن »املثقف« هو املراآة التي تنعك�ص فيه الثقافة الواعية الإبداعية للمجتمع 

الثقافة  مع  ويتفاعل  احلياة  يف  التغيري  اإرادة  مع  »املثقف«  يتماهى  حيث  الإن�ساين، 

بوجهها الإن�ساين على حّد �سواء. 

فاملثقف وفق هذه الروؤية وعي ثقايف، تتجلى قدرته على امتالك احلقيقة، والتاأثري 

فيها، واإعادة ت�سكيلها واإنتاجها روحيًا واأخالقيًا واإن�سانيًا، والثقافة التي متّيزه هي 

يف هذه احلالة ثقافة الأخالق واحلياة التي تتمثل يف قيم احلق والعدل واخلري واجلمال. 

والثقافة هنا يف هذا ال�سياق تعني منطًا من اأمناط التجليات الثقافية للمثقف ودوره 

بالقيمة  يت�سف  الذي  الثقايف  فعله  تدفق  اإىل  ذاته  الوقت  يف  ترمز  وهي  احلياة،  يف 

الأخالقية، تر�سيخًا لل�سمو الأخالقي الذي يتميز به »املثقف« تاأثرياً يف الكون واحلياة 

الثقافية. 

ومن اأجل تقدمي ت�سور وا�سح عن مفهوم »املثقف« ل بد من املقارنة بني الثقافة 

واملثقف؛ فالثقافة هي املحمول، واملثقف هو حاملها، بل هي املنتوج واملثقف منتجها 

الثقافة  الالتيني بني  الأجنبي  الأ�سل  التمييز يف  اآٍن واحد. وهنا يجري  ونتاجها يف 

اأحد وجوهها  culture واملثقف؛ ففي اللغة الفرن�سية تعني كلمة )intellectuel( يف 
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ر( اأي امل�ستغل يف جمال الإنتاج الفكري واملعريف على وجه اخل�سو�ص، واملثقف  )املفكِّ

وفقًا لهذا الت�سور يكون الإن�سان العارف امل�سقول باملعرفة، واملحّمل بعطائها، وهذا 

هو احلد الأدنى ملفهوم »املثقف« يف �سلة التوا�سل مع الثقافة والت�سبع مبعطياتها. 

ومن املوؤكد اأن مفهوم »املثقف« الفّعال يتجاوز حدود العالقة الطبيعية بني الفرد 

متثل  حدود  عند  يقف  ل  »املثقف«  اأن  يعني  وهذا  الثقايف،  الإنتاج  حّد  اإىل  والثقافة 

امل�ساركة يف  اإىل درجة  امل�ستوى  اأن يتجاوز هذا  له  بد  الثقافة والتماهي بها، بل ل 

العادي واملثقف  التمييز بني »املثقف«  واإبداعها وجتديدها. ومن هنا يجب  اإنتاجها 

البنيوي املنتج للثقافة والفاعل يف عملية اإبداعها. ومن ال�رشورة مبكان التمييز بني 

درجة وم�ستويات الفعل الثقايف فهناك »املثقف« العادي املنتج للثقافة يف حدودها 

الدنيا، وهناك املنتجون لها يف اأعلى درجة من درجات الإنتاج الإبداعي، مثل: كبار 

و�سريورة  اإنتاجًا  الثقافية  احلركة  يف  يوؤثرون  الذين  واملثقفني  واملفكرين  العلماء 

واإبداعًا. والنخبة الثقافية، وفقًا لهذا الت�سور، ترمز اإىل هوؤلء املثقفني الذي ا�ستطاعوا 

اإبداعية يف عملية الإنتاج الثقايف ويف عملية التاأثري الثقايف  اأن يحققوا اأعلى درجة 

يف جمال الكتابة والإبداع يف خمتلف اأوجه الن�ساطات الفكرية يف جمال ال�سعر والأدب 

والفل�سفة واملو�سيقى والعلوم الإن�سانية ب�سورة عامة. ويف جمال التمييز بني »املثقف« 

وغريه من النا�ص، ل ميكننا اأن نتحدث عن الإن�سان اجلاهل متامًا، فالنا�ص مثقفون على 

باملعرفة وميتلك  يرتبط جوهريًا  فالإن�سان  اإن�سانية،  والثقافة خا�سية  العموم،  وجه 

القدرة العقلية يف عملية متثل الفكر ويف عملية اإنتاجه مب�ستويات خمتلفة. 

الأخالقي  املنطلق  هذا  ومن  الأوىل،  بالدرجة  اأخالقية  وقيمة  معرفة  فالثقافة 

تتمنهج روؤيتنا للمثقف، حيث تكون الثقافة كما يراها كانط: »جمموعة من الغايات 

طبيعته  من  انطالقًا  وتلقائية،  حرة  ب�سورة  حتقيقها  لالإن�سان  ميكن  التي  الكربى 

 .
)1(

العقالنية، وبهذا تكون الثقافة يف نظر كانط اأعلى ما ميكن للطبيعة اأن ترقى اإليه«

اإن�سانيًا لتحقيق هذه الغايات الثقافية العليا.  ويكون »املثقف« يف هذه احلالة �سعيًا 

ويف دائرة هذه العالقة بني الثقافة واملثقف ميكن القول: اإن »ال�سلوك عبارة عن ترجمة 

عملية للت�سورات الذهنية املنبثقة عن ثقافة ما، فالفرد يف اأي جمتمع مغمور برتاث 

اإليها. وهو من خالل هذا  التي ينتمي  الثقايف للح�سارة  ثقايف يتجاوزه وهو الرتاث 

ي�سري  يتجدد  ول  يتجمد  عندما  الرتاث  هذا  اأن  غري  عليه،  ويحكم  العامل  يدرك  الرتاث 

نحو ال�سمور فالزوال، ويحول بالتايل بني الفرد وكامل اإدراكه لذاته وغريه، ومن هنا 

 .
)2(

الآخر الفرد فكل منهما يجدد  دائرية بني جتدد املجتمع وجتدد  كانت هناك �سلة 

و�سمن هذا الت�سور ميكن اإدراك هوية »املثقف« يف �سلته احلقيقية مع الثقافة واحلياة 

واملجتمع. 
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المثقف لغًة:

القوامي�ص  يف  نقع  قلما  لذا  وال�ستخدام،  الولدة  حديث  مفهوم  »املثقف«  مفهوم 

املعاين:  قامو�ص  يف  جاء  وقد  املفهوم.  بهذا  تتعلق  خاطفة  �سذرات  على  اإل  اللغوية 

القامو�ص  يف  وجاء  َثَقاَفٍة«.  ُذو  اأَْي  َعاِرِف،  ِبامْلَ َمْعِرَفٌة  َلُه  َمْن  ُمَتَعلٌِّم،  ٌف:  »َرُجٌل ُمَثقَّ

فِطنًا... خفيفًا  حاذقًا  �سار  ثقافًة:  وثِقَف  ف 
ُ
ثقـ الفريوزاآبادي:  الدين  لـمجد  املحيط 

ك�َسحاب  قاٌف 
َ
ثـ وامراأٌة  احِلذق.  فغلبه يف  كـن�رَشَه  ه 

ََ
فثقفـ وثاقفه  �سّواُه  تثقيفًا  فه 

َّ
وثقـ

العالقة  يف  تقاطعًا  العربية  القوامي�ص  يف  وجند  الرماح.  به  ت�سّوى  ما  وِثقاف  فِطنٌة، 

وثقافة. وهذه  والثقافة، فاملثقف رجل متعلم ميتلك معرفة  واملعرفة  »املثقف«  بني 

التعريفات تلميحية ب�سيطة ل جتاوز حدود الإ�سارات اللغوية الب�سيطة. ويعرف معجم 

املجتمع  اأفراد  باقي  عن  يتميزون  الذين  الأفراد  »باأنهم  املثقفني  الجتماعية  العلوم 

حل  اأو  بنجاح  اجلديدة  املواقف  مواجهة  يف  وي�ستخدمونها   )...( واملعرفة  باخلربة 

.
)3(

امل�سكالت اجلديدة بابتكار الو�سائل املالئمة«

ومفهوم »املثقف« مفهوم م�ستحدث يف اللغة العربية، �ساع ا�ستخدامه يف الأدبيات 

وثقف( مبعنى  )مثقف(  ولفظا  املا�سية.  القليلة  العقود  وال�سيا�سية خالل  الجتماعية 

يف  امل�ستخدم  الالتيني  الأ�سل  ذو   )Intellectual( قابل  اللفظي  واأدرك  وفهم  )حذق 

اللغات الأوروبية. فلفظ )intellectual( اأقرب يف معناه اإىل كلمة )املفكر( لأن الكلمة 

 .
)4(

م�ستقة يف اللغات الأوروبية من كلمة )intellect( اأي )الفكر(

اأن تطالعنا هذه  العربية، ولكن ميكن  اللغة   وقلما ترد كلمة »مثقف« يف معاجم 

كلمة  ظهرت  وقد  ال�سحاح.  يف  كما  ]حذق[،  مبعنى  وتاأتي  »ثّقَف«  بالفعل:  املعاجم 

الب�ستاين  لبطر�ص  املحيط(  )حميط  قامو�ص  يف  العربية  اللغة  يف  مرة  لأول  »مثقف« 

يف نهاية القرن التا�سع ع�رش كرتجمة لكلمة Intellectuel الفرن�سية، اأو »اأنتلجن�سيا« 

املاألوف  املعنى  اإىل  القامو�ص مبعنى قريب جداً  الكلمة يف  الرو�سية، وقد عرفت هذه 

ذو  اأي   ] باملعارف  معنى  وله  ]متعلم  مبعنى  وتاأتي  الثقايف  املجال  يف  واملتداول 

ف ب�سارة املثقفني: »باأنهم فئة تتجلى قوة عملها يف فكرها 
ّ
ثقافة. ويف هذا ال�سياق يعر

الفكري ويف  بالعمل  تقوم  )....( وهي  لها،  رزق  مورد  اأجل �سمان  من  ت�ستثمره  الذي 

الوقت نف�سه تتخذ مواقف من الق�سايا التي تهم املجتمع، وبالتايل فهي جتمع ما بني 

 .
)5(

العقالنية يف التحليل واملواقف القيمية والأخالقية«

وقد وردت كلمة »املثقف« ب�سيغ خمتلفة يف الرتاث العربي، ووظفت كلمات متعددة 

وال�سيخ،  والفقيه،  والأديب،  والعالمة،  وال�ساعر،  احلكيم،  مثل:  املثقف،  اإىل  لالإ�سارة 

واملحدث، وال�ساعر، والراوي، والفيل�سوف، والعامل، والر�سيد، و�ساحب القلم، والوراق، 

التي  الكلمة  »املثقف«  يت�سمن معنى  قد  الكلمات وغريها  واملتاأدب. وهذه  واملتعلم، 
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ن�ستخدمها يف الع�رش احلديث. 

مفهوم المثقف:

الإ�سكالية  الو�سعية  دائرة  خارج  الإن�سانية  العلوم  يف  مفهوم  على  نقع  ما  نادراً 

الو�سعية  الجتماعية. وهذه  العلوم  الأن�سنية ول�سيما يف جمال  املفاهيم  تغمر  التي 

الإ�سكالية للمفاهيم تعبري مو�سوعي عن قيمة احلقيقة الجتماعية نف�سها التي تاأخذ 

م�سارها يف مدارات التحول والتغري امل�ستمر. فاملفاهيم يف العلوم الإن�سانية تعبري عن 

حقائق اجتماعية ن�سبية، �رشيعة التغري، وم�سية التبدل، ول ميكن اأن تتبلور على �سورة 

حقيقة نهائية. وهذا الو�سع الإ�سكايل يزيد هذه املفاهيم غنى وتنوعًا، وهذه املفاهيم 

قلما ت�ستنفد معانيها ودللتها يف نظرية اأو راأي واحد، فاملفهوم الجتماعي - لأنه 

وثيق ال�سلة بظاهرته املتغرية - غالبًا ما ينطوي على ت�ساري�ص عميقة وطبقات من 

الرتاكمات املتوغلة يف الأعماق. ومن هنا كان على الباحثني التوغل وال�ستك�ساف يف 

اأعماق املفاهيم الجتماعية، واختبار الغنى والرثاء الكبري الذي يتميز به. و�سمن هذا 

الت�سور نقول: اإن تراكم القول والبحث يف املفاهيم دليل على عمق هذه املفاهيم كما 

هو دليل على �سمولها واأهميتها. و�سمن هذا الت�سور ميكن القول: اإن مفهوم »املثقف« 

و�سيبقى  بالدللت،  املتدفقة  باملعاين  الغنية  الإ�سكالية  املفاهيم  بني  مكانه  ياأخذ 

هذا املفهوم قادراً على جذب اهتمام الباحثني ملا ينطوي عليه من ثراء وغنى وتنوع 

واأهمية. 

التي  الذكية  الت�سورات  ن�ستعر�ص بع�ص  اأن  املقام  ال�رشورة مبكان يف هذا  ومن 

الإ�سارة يف  »املثقف« بدللته ومعانيه. وميكن  املفكرين حول مفهوم  قدمها بع�ص 

هذا ال�سياق اإىل الو�سف اجلميل الذي يقدمه �سالح بو�رشيف ملفهوم »املثقف« اإذ يقول 

َتِلئًا بتعبرياته، وما يحمله يف طياته من  كمًا، قطعيًا، مُمْ : »»املثقف« لي�ص مفهومًا حُمْ

ٌح، ما فيه من فراغ، ومن م�ساحات �ساغرة، اأكرث  ٌج، من�رَشِ ه مفهوم متموِّ مداليل، بل اإنَّ

مما فيه من امتالء، وهذا ما ي�سمح ب�رشورة الإ�سافة وامَلْلِء، وبامُلراجعة الدائمة، اأو 

البدء من جديد على الدَّوام، لي�ص بنفي املفهوم واإلغائه، بل لتجديده، وحتيينه، وو�سعه 

ُخدو�ص  من  ذاِته  املفهوم  هذا  ِدُث يف  حُتْ ارئة، مبا  والطَّ احلاِدَثة  ات  امُلَتغريِّ �سياق  يف 

. وهذا الغنى والرثاء يف املفهوم يوؤ�سل مل�رشوعنا يف البحث عن 
)6(

وجروح وت�سدُّعات«

ت�سور متكامل لهذا املفهوم يف اأبعاده املختلفة والك�سف عن طبيعة امل�ساكالت التي 

ينطوي عليها. 

املوقف  عن  للتعبري  حديثًا  ولد  »املثقف«  مفهوم  باأن  هنا  الإقرار  من  بد  ول 

اإميل زول ونخبة من املثقفني الفرن�سيني الذين دافعوا يف  ال�سجاع للروائي الفرن�سي 
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باري�ص عن ال�سابط الفرن�سي اليهودي الأ�سل دريفو�ص Alfred dreyfuse، الذي اتهم 

بجرمية اخليانة العظمى، وحكم عليه يف 22 دي�سمرب عام 1894 بالنفي اإىل غوايانا، 

بتهمة التج�س�ص ل�سالح اأملانيا. ويف هذه الأثناء كتب اإميل زول مقالته ال�سهرية )اإين 

اأتهم( التي دافع فيها عن دريفو�ص، ثم انربى مع عدد من املثقفني الفرن�سيني اأمثال: 

للتوقيع  هري،  ولو�سيان  بلوم،  وليون  و�سينيوبو�ص،  برو�ست،  ومر�سيل  فران�ص،  اأناتول 

حكم  رف�سهم  عن  فيه  عربوا  الذي  املثقفني«  »بيان  بت�سمية  امل�سهور  بيانهم  على 

 Le  املحكمة. ون�رش هذا البيان يف جريدة لورو الفرن�سية يف 14 يناير 1898 بعنوان

Manifeste des Intellectuels. وانق�سم الراأي العام بعد هذا البيان بني موؤيد لإعادة 
التقليدي  املع�سكر  املع�سكرين:  بني  �رشاع  وبني  العقوبة،  بتثبيت  ومطالب  املحاكمة 

املعادي لل�سامية، واملع�سكر ال�سرتاكي النقدي. وحتت تاأثري ال�سغط الثقايف للمفكرين 

الفرن�سيني اأعيدت املحاكمة وخف�ص احلكم اإىل مدة 10 �سنوات من ال�سجن، ورفعت اإىل 

.
)7(

حمكمة النق�ص التي األغت احلكم واأطلقت �رشاحه ومتت تربئته

وعلى اأثر هذه املواجهة الفكرية باأبعادها ال�سيا�سية، انت�رش مفهوم »املثقف« وارتبط 

الثقافية  لكل املمار�سات  واأ�سبح عنوانًا  النقدية،  واأرومته  الن�سالية  جوهريًا بقيمته 

والظاملني  الظلم  �سد  ال�سجاعة  املواقف  كل  اإىل  واإ�سارة  املظلومني،  عن  تنافح  التي 

واإىل كل اأ�سكال ال�ستبداد ال�سيا�سي. وقد ر�سخ يف املمار�سة الفكرية اأن »املثقف« رجل 

نقدي ي�سعى للك�سف عن احلقيقة ويدافع عن املظلومني. و�سمن هذه املمار�سة النقدية 

انك�سف ال�ستخدام على مواقف املفكرين يف منا�رشتهم امل�سطهدين وال�سري مبقت�سى 

يتمحور  بداأ  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  ال�سيا�سي.  املجتمع  يف  والعدل  احلق  قيم  عن  الدفاع 

مفهوم »املثقف« على ركائز الك�سف عن احلقيقة نقديًا ورد املظامل توخيًا لقيم احلق 

 Julien بندا  جوليان  و�سفهم  كما  احلقيقيون،  فاملفكرون  واجلمال،  والعدل  واخلري 

Beda، »اأقرب ما يكونون اإىل ال�سدق مع اأنف�سهم حني تدفعهم امل�ساعر امليتافيزيقية 
عن  والدفاع  الف�ساد  ف�سح  اإىل  واحلق،  العدل  مبادئ  اأي  ال�سامية،  واملبادئ  اجليا�سة 

ال�سعفاء وحتدي ال�سلطة املعيبة الغا�سمة« .

وعلى هذا النحو بداأ مفهوم »املثقف« ياأخذ دور الوريث ال�رشعي ملفهوم الفيل�سوف 

كما   - وارتبط  ع�رش،  التا�سع  القرن  وبداية  ع�رش  الثامن  القرن  يف  �سائداً  كان  الذي 

الفكر  رجال  بني  ما  وال�سيا�سي  الفكري  بال�رشاع   - »دريفو�ص«  ق�سية  يف  اأو�سحنا 

من جهة والأنظمة ال�سيا�سية من جهة اأخرى، واأ�سبح مفهوم »املثقف« ل�سيقًا مبفهوم 

املعار�سة ال�سيا�سية والنقد لل�سلطة ومقاومتها عندما يقت�سي الأمر. 

كتابه  يف   Coser(  ( كوزر  الأمريكي  الجتماع  عامل  يقول  املقام،  هذا  ويف 

والرهبان  والأنبياء  الكهنة  من  املتحدرون  هم  »املثقفون  املثقفني«:  »�سو�سيولوجيا 
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احلقيقة  عن  بالبحث  الأوىل  بالدرجة  املعنيون  اإنهم  ورثتهم،  هم  اأو  واملتعلمني 

والحتفاظ بها، كما هم معنيون بالقيم اجلمعية واملقد�سة، تلك التي تتحكم يف جماعة 

. ويتابع كوز قائاًل: »ولكن »املثقف« حتول اإىل حالة من 
)8(

ويف جمتمع ويف ح�سارة«

 .
)9(

اللتزام بالق�سايا احليوية يف املجتمع وال�سيا�سة والثقافة«

يف  »املثقفون  كتابه  يف  للمثقفني  اجلابري  عابد  تعريف  يقع  املقام  هذا  ويف 

احل�سارة العربية«، اإذ يعرفهم باأنهم »هوؤلء الذين يعرفون ويتكلمون، يتكلمون ليقولوا 

فنًا  والتوجيه يف ع�رش �سار فيه احلكم  بالقيادة  ليقوموا  ما يعرفون، وباخل�سو�ص 

. واملثقف ح�سب اجلابري: هو ذلك الذي يلت�سق 
)10(

يف القول، قبل اأن يكون �سيئًا اآخر«

اإنه »املثقف الع�سوي« الذي  بهموم وطنه وبهموم الطبقات »املقهورة« و»الكادحة«، 

ي�سع نف�سه يف خدمة املجتمع ويواجه حتدياته املختلفة دفاعًا عن احلق واحلقيقة، 

. ومن اجلميل يف هذا املكان 
)11(

ورف�سًا لكل اأ�سكال الظلم والقهر والت�سلط يف املجتمع

ف املثقفني تعريفًا جامعًا لأركان واأبعاد 
ّ
اأحمد الذي يعر اأن نورد تعريف وليد خالد 

التعريفات ال�سابقة بقوله: »املثقفون هم اأولئك الأ�سخا�ص من املتعلمني الذين ميتلكون 

اأ�سا�ص هذه املعرفة املو�سوعية والطموحات  املعرفة ولهم طموحات �سيا�سية، وعلى 

اتخاذ  يف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  يف  التاأثري  اإىل  ي�سعون   .. الذاتية  وتاأمالتهم  ال�سيا�سية 

القرارات الكربى، واإىل �سياغة �سمري جمتمعهم، وكذلك �سياغة اأحكامهم على الواقع 

.
)12(

دون اأن ي�ستخدموا هذه الأحكام مبا�رشة اأو بال�رشورة من خرباتهم احل�سية«

ما بين »المثقف« والمتعلم :

هو  »املثقف«  اأن  قوامها  »املثقف«  عن  منطية  �سورة  العربي  عاملنا  يف  ت�سود 

ال�سخ�ص الذي حظي بتعليم مدر�سي وا�سع، ويحمل �سهادات علمية عالية. وقد »ارت�سمت 

هذه ال�سورة يف اأذهان كثريين ممن يعتربون اأنف�سهم مثقفني ملا و�سلوا اإليه من مكانة 

لل�سهادات  ميكن  ل  الأمر  حقيقة  ويف  علمية.  �سهادات  على  ح�سولهم  بحكم  وظيفية 

ما جتعله م�سابًا مبر�ص  بقدر  بال�رشورة،  مثقفًا  اأن جتعل حاملها  املجردة  العلمية 

بني  الف�سل  ل�رشورة  كبرية  اإ�سارة  هذا  ويف   .
)13(

نبي« بن  مالك  �سّماه  كما  »الَتعامُل« 

التعليم والثقافة. 

وعلى خالف هذه ال�سورة ميكن لبع�ص الأفراد اأن يحققوا جوهرهم الثقايف دون 

احل�سول على �سهادات مدر�سية اأو جامعية عالية. فكما اأن »املثقف« ل يكون وجوده 

يكون  اأن  من  �سخ�سًا  اأن مينع  للتعليم  الأمر ل ميكن  كذلك  وال�سهادة،  بالتعليم  رهنًا 

�رشط  يكون  اأن  دون  �رشورة  �رشط  وهو  التثقف  يف  ي�ساعد  فالتعليم  بجدارة،  مثقفًا 

كفاية له. 
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وثّمة من يربط بني مفهوم املتعلم ومفهوم »املثقف« على نحو وثيق: وباملقابل 

»مثقفًا«:  املدر�سية  اأو  العلمية  ال�سهادات  على  احلا�سل  املتعلم  يف  يرى  من  هناك 

القطاعات،  خمتلف  يف  املوّظفون  والوا�سع،  العام  املعنى  هذا  �سمن  »ويدخل، 

واملعّلمون والأ�ساتذة، والعاملون يف قطاع الإعالم، والأطباء واملهند�سون، والتقنيون، 

ال�ّسعب  خمتلف  يف  التعليم،  من  العليا  الأن�ساق  يف  درا�ساتهم  يتابعون  ممن  والطلبة 

. ولكن الباحثني ا�ستطاعوا اليوم فك الرتباط بني املتعلم واملثقف: 
)14(

�سات« والّتخ�سّ

فاملتعلم هو حا�سل على ال�سهادات العلمية، اأما »املثقف« فهو ذلك الذي متر�ص بالفكر 

والثقافة واأ�سبح فاعاًل ومنتجًا للثقافة وموؤثراً يف املجتمع وفق معايري الدفاع عن 

الق�سايا الكربى يف املجتمع. 

»العامل«  بني   Jean-Paul Sartre �سارتر  بول  جان  مييز  املقام  هذا  ويف  وهنا 

يعملون يف حقل  الذين  العلماء  تطلق على  »مثقف« ل  كلمة  »اأن  يرى  اإذ  و»املثقف«، 

الو�سعية جمرد علماء،  اأ�سلحة احلرب وحت�سينها لأنهم يف هذه  الذرة لتطوير  ان�سطار 

ولكن اإذا �سعر هوؤلء العلماء باخلوف والذعر ملا تنطوي عليه هذه الأ�سلحة من طاقة 

تدمريية فاجتمعوا ووقعوا بيانًا يعار�سون فيه ا�ستخدام الأ�سلحة النووية �سد الب�رش 

الثقافة موقف نقدي وم�سوؤولية ور�سالة  اأن  . وهذا يعني 
)15(

غدوا من فورهم مثقفني«

ولي�ست جمرد معرفة وعلم يف املخابر اأو معرفة يف روؤو�ص العارفني. 

وهناك من يعمم مفهوم »املثقف« لي�سمل »جميع منتجي الأفكار ونا�رشيها وحملتها 

بل  والفنانون،  والإعالميون  والكّتاب  والأدباء  الدين  علماء  فيهم  مبن  وم�ستهلكيها، 

.
)16(

وجميع خريجي اجلامعات واملتعلمني تعلمًا مرموقًا«

وهناك من ي�سّيق مفهوم »املثقف« ليح�رشه يف فئة حمددة من النا�ص، اأو نخبة 

تعمل يف حقل  التي  واملبدعني،  والكّتاب  املفكرين  ّنخبة من  تكون  ما  منهم، وغالبًا 

موز والّدللت. و�سمن هذا الت�سور ال�سيق يفقد 
ّ
الفكر والفن والإبداع، ممن ينتجون الر

كثري من املثقفني ح�سورهم الثقايف �سمن دائرة املفهوم »مثقف« تفاديًا للّتعميم، اأو 

التعميم ي�سري حممد عابد اجلابري  . واإىل هذا الجتاه من 
)17(

لتعتيم املفهوم ومتييعه

الذي يقول: »اإن مفهوم )املثقف( ات�سع لي�سمل جميع الذين ي�ستغلون بالثقافة، اإبداعًا 

وتوزيعًا وتن�سيطًا، ويرمز اإىل الثقافة هنا بو�سفها عاملًا من الرموز ي�سمل الفن والعلم 

. واملثقف، وفق هذا الت�سور، هو من يتمثل ثقافة وطنه على نحو خا�ص، 
)18(

والدين«

ويتماهى بالثقافة الإن�سانية على نحو اأ�سمل واأعم، وهو الذي ي�سارك يف تنمية الثقافة 

 ..
)19(

مبختلف جتلياتها العامة واخلا�سة«

 وللف�سل ما بني التعميم والتخ�سي�ص املرّكز ميكن القول باأن »املثقف« - بو�سفه 

منتجًا للرموز والدللت- ي�سارك يف نقد الأحداث العامة، ويتدّخل يف ال�ساأن العام من 
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منطلق قدرته على قراءة وحتليل املعطيات والأحداث والوقائع وو�سعها يف م�سارها 

.
)20(

الأخالقي والإن�ساين ال�سحيح

المثقفون النخبة:

متيزاً  الأكرث  الأفراد  بو�سفهم  للنخبة،  باريتو  فيلفريدو  مبفهوم  ناأخذ  عندما 

وح�سوراً وتاأثرياً يف جمال اخت�سا�ساتهم، عندها ن�ستطيع اأن نبني على هذه الروؤية 

الُنّخب  اإن مفهوم  القول:  الت�سور مبكن  هذا  ال�سيا�سية. و�سمن  النخبة  لتحديد مفهوم 

جمال  يف  اأكرب  تاأثرياً  ميار�سون  الذين  هوؤلء  على  تعريفاته  اأب�سط  يف  يدل  الثقافية 

ول�سيما  الفكرية،  تخ�س�ساتهم  وحقول  جمتمعاتهم  يف  والرمزي  الثقايف  الإنتاج 

ويتميز  والإعالميون.  واملنّظرون  واملفكرون  وال�سعراء  والأدباء  واملنظرون  الكّتاب 

الكبري  بتاأثريهم  يتميزون  كما  والثقافة،  الفكر  جمال  يف  الإنتاجية  بطاقتهم  هوؤلء 

يف الروح املعنوية والثقافية ل�سعوبهم. وغالبًا ما مييز الباحثون بني النخبة الثقافية 

ولكن  الثقافة،  حقل  يف  العاملني  من  وا�سعة  طبقة  ي�سكلون  فاملثقفون  واملثقفني، 

النخبة منهم ترمز اإىل اأكرثهم متّيزاً وتاأثرياً وح�سوراً يف احلياة الجتماعية والثقافية 

للمجتمع. وهذا يعني اأن النخبة الثقافية تت�سكل من كبار الأدباء والكّتاب واملوؤرخني 

وال�سعراء والفنانني الذين يلعبون دوراً مميزاً وحيويًا يف جمال اخت�سا�ساتهم الفكرية 

واملعرفية. 

وللتعبري عن النخبة الثقافية ا�ستخدم املفكرون عادة عدداً من امل�سطلحات اأبرزها: 

وفقًا  الع�سوي«  »املفكر  وم�سطلح  املارك�سية،  ب�سبغته  »الأنتلجن�سيا«  »م�سطلح 

اإدوارد  الر�سالة وفقًا مل�سطلح  الر�سويل« �ساحب  لنظرية غرام�سي، وم�سطلح »املفكر 

�سعيد، وم�سطلح »املفكر النقدي« وفقًا ملنظور نيت�سه و�سارتر. ومن هذه الزاوية ينظر 

جوليان بيندا اإىل النخبة من املثقفني »باعتبارهم نخبة �سئيلة من امللوك الفال�سفة 

اإن   )...( الب�رشية  �سمري  ي�سكلون  الذين  الرفيعة  والأخالق  الفائقة  املواهب  ذوي  من 

املثقفني احلقيقيني ي�سكلون طبقة العلماء واملتعلمني بالغي الندرة لأن ما ينادون به 

. واملثقفون احلقيقيون، كما يقول بيندا، هم الذين 
)21(

هو املعايري اخلالدة للحق والعدل«

يجدون متعتهم يف ممار�سة الفن اأو العلم اأو التاأمل امليتافيزيقي ولي�ص يف ال�سعي وراء 

اأن هوؤلء املثقفني منعزلون  الغايات املادية العملية، وهذا الأمر ل يعني بال�رشورة 

عن العامل يف اأبراج عاجية؛ فاملثقف ل يكون مثقفًا حقيقيًا اإل حني يعار�ص الف�ساد 

القامعة والفا�سدة، ويف هذا اجلانب  ال�سلطة  ويدافع عن امل�ست�سعفني ويقف يف وجه 

:  »اأقرب ما  الأخالقي من الثقافة يقول جوليان بيندا عن املثقفني احلقيقيني باأنهم 

يكونون اإىل ال�سدق مع اأنف�سهم حني تدفعهم امل�ساعر امليتافيزيقية اجليا�سة واملبادئ 
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وحتدي  ال�سعفاء  عن  والدفاع  الف�ساد  ف�سح  اإىل  واحلق،  العدل  مبادئ  اأي  ال�سامية، 

. وهذا الأمر عينه الذي يعلنه ت�سوم�سكي عندما يقول: »اإن 
)22(

ال�سلطة املعيبة الغا�سمة«

من  هو  »املثقف«  واأن  اأكاذيب،  ويف�سحوا  احلقيقة  يقولوا  اأن  املثقفني  م�سوؤولية  من 

يحمل احلقيقة يف وجه القوة«. 

وكما اأو�سحنا يف خمتلف تعريفات الّنخب، غالبًا ما يكون الأفراد الذين ي�سكلون 

هذا  ومن  اخت�سا�سهم.  جمال  يف  تاأثرياً  والأكرث  اأقرانهم،  بني  الأف�سل  ثقافية  نخبة 

املنطلق فاإن نخبة املثقفني تتمثل يف اأكرثهم اإنتاجًا وفعاًل وتاأثرياً وح�سوراً وممار�سة 

القطاعات  خمتلف  ي�سمل  وهذا  الثقايف،  والإبداع  والثقافة  الفكر  جمال  يف  واإبداعًا 

�ستى  ويف  والت�سوير  والنحت  والر�سم  واملو�سيقى  والفن  وال�سعر  الأدب  يف  الثقافية 

العلوم الإن�سانية. 

الأ�سخا�ص  من  جمموعة  »هي  بقوله:  املثقفة  النخبة  خمنان  طارق  ف 
ّ
يعر

رمزية  ب�سلطة  ويتمتعون  عاٍل،  تكوين  ولهم  معرفيًا  ر�سيداً  ميتلكون  املتجان�سني، 

الثقافة ت�سمل قطاعات وا�سعة الأدب  ... ومفردة  التفكري يف ق�سايا املجتمع  تخولهم 

والفل�سفة والعلوم الجتماعية وحتى التقنية والبحثية، فاملثقف هو من يتعدى حدود 

بالنتماء  م�سرييًا  يرتبط  جمتمع  يف  كع�سو  ت�سمله  ق�سايا  يف  للتكلم  اخت�سا�سه 

.
)23(

اإليه«

ف اجلابري نخبة املثقفني »باأنهم ي�سكلون الفئة الواعية التي اكت�سبت بحكم 
ّ
ويعر

ثقافتها مو�سوعية التفكري وو�سوح الروؤية والقدرة على التحليل واملحاكمة املنطقية 

مما يجعلهم يف ح�سن من اأن تنطلي عليهم اأ�ساليب الربجوازية ومن اأن يخيفهم حتكم 

املت�سلطني«. ويرى »اأن هوؤلء املثقفني، هم وحدهم القادرون على ت�سحيح تلك ال�سورة 

.
)24(

يف الوعي اجلماهريي، ور�سم الطريق ال�سحيح لتحقيقها يف حيز الواقع امللمو�ص«

وي�سمل تعريف الّنخب الثقافية ب�سورة عامة هوؤلء الأكرث تاأثرياً يف جمال الإنتاج 

الثقايف والرمزي يف املجتمع، ول�سيما الكّتاب واملنّظرون واأ�ساتذة اجلامعات والأدباء 

وال�سعراء واملفكرون والإعالميون. ويتميز هوؤلء عمليًا بطاقتهم الإنتاجية يف جمال 

الفكر والثقافة، كما يتميزون بتاأثريهم الكبري يف الروح املعنوية والثقافية ل�سعوبهم.

 وغالبًا ما مييز الباحثون بني النخبة الثقافية واملثقفني، فاملثقفون ي�سكلون طبقة 

وا�سعة من العاملني يف حقل الثقافة، ولكن النخبة منهم ترمز اإىل اأكرثهم متّيزاً وتاأثرياً 

الثقافية  النخبة  اأن  يعني  وهذا  للمجتمع.  والثقافية  الجتماعية  احلياة  يف  وح�سوراً 

دوراً  يلعبون  الذي  والفنانني  وال�سعراء  واملوؤرخني  والكّتاب  الأدباء  كبار  من  تت�سكل 

مميزاً وحيويًا يف جمال اخت�سا�ساتهم الفكرية واملعرفية. 

تعبري  ح�سب   - املحرتفني«  »املثقفني  طبقة  يف  يتمثل  بالنخبة  نعنيه  ما  وجّل 
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كارل مانهامي - اأي: هوؤلء الذين يكر�سون كل وقتهم ملهنة الكتابة والتاأليف والإنتاج 

املعريف. 

ال�سورة الأنتلجن�سوية للمثقف النخبوي:

من  »املثقف«  مفهومي  مع   Intelligentsia »الأنتلجن�سيا«  مفهوم  يت�ساكل 

ال�ستخدام  يف  �سورته  الت�ساكل  هذا  وياأخذ  اأخرى.  جهة  من  الثقافية  والنخبة  جهة، 

الت�ساكل  الأحيان، كما ياأخذ هذا  املتناوب لهذه املفاهيم بدللة واحدة يف كثري من 

مفهوم  بني  الف�سل  ب�سعوبة  العرتاف  ومع  وال�ستبدال.  والتعاقب  الرتادف  �سورة 

»الأنتلجن�سيا« ومفهوم »املثقف« والنخبة الثقافية فاإن علينا اأن نف�سل بينهما ونحدد 

ميتلك  »الأنتلجن�سيا«  مفهوم  لأن  الثالثة،  املفاهيم  هذه  بني  القائمة  العالقة  و�سائج 

خ�سو�سيته التاريخية ويحمل �سماته اخلا�سة يف الدللة والتعبري عن و�سعية طبقة 

من املثقفني ن�ساأت يف �سياق تاريخي خمتلف. 

 ي�سار اإىل اأن الروائي الرو�سي املغمور بوخارين Boborykin كان اأول من ا�ستخدم 

كلمة »الأنتلجن�سيا« عام 1860. وتعود هذه الكلمة يف اأ�سولها ال�ستقاقية اإىل الالتينية 

التي كانت ت�ستخدم يف ذلك العهد كثرياً من قبل الالهوتيني ورجال الكهنوت يف رو�سيا. 

وقد ا�ستخدمت هذه الكلمة لحقًا لو�سف الُنّخب الثقافية الرو�سية اجلديدة ال�ساعدة التي 

. كما �ساع لحقًا ا�ستخدام »الأنتلجن�سيا« 
)25(

تلقت تعليمًا جامعيًا على الطراز الأوروبي

تعبرياً عن الّنخب الطليعية النقدية يف رو�سيا والبلدان ال�سرتاكية، ثّم ات�سع ا�ستخدام 

كلمة »اأنتلجن�سيا« كمو�سة ثقافية مبا تنطوي عليه من اإيقاع مو�سيقي يف اأغلب بلدان 

العامل.  اأ�سقاع  خمتلف  يف  الأثر  وعلى  الغربية،  اأوروبا  يف  ولحقًا  ال�رشقية  اأوروبا 

ومن الوا�سح اأن الأوروبيني ال�رشقيني ا�ستخدموا م�سطلح »الأنتلجن�سيا« للدللة على 

املفكرين الذين يقومون بنقد ال�سلطة والأو�ساع الجتماعية القائمة وميار�سون دوراً 

 .
)26(

طليعيًا يف احلركات الثورية

Intelligentsiaيف املو�سوعة باأنها جماعة من  وقد جاء تعريف »الأنتلجن�سيا«  

التعريف  هذا  ويغطي  املجتمع.  يف  الطليعي  النقدي  مكانهم  ياأخذون  الذين  املثقفني 

ال�سيا�سية  بقوتهم  يتميزون  الذين  الطليعيني  والروائيني  والكّتاب  النقاد  املثقفني من 

وح�سورهم الإيديولوجي، وقد اأطلقت هذه الكلمة على مثقفي رو�سيا بعامة يف الن�سف 

. وقد تخطى هذا املفهوم حدود رو�سيا وانت�رش ب�سكل 
)27(

الثاين من القرن التا�سع ع�رش

وا�سع يف ه�ساب الثقافة الغربية متقاطعًا مع مفهوم »املثقف الع�سوي«، ومتجاوزاً اإياه 

لي�ستمل على دللت جديدة يف مفهوم »املثقف« الذي يرتقي يف �سورته الأنتلجن�سوية 

اإىل مفهوم النخبة الثقاقية الطليعية يف املجتمع. وقد ا�ستخدم مفهوم »الأنتلجن�سيا« 
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املفكرون  خا�سها  التي  الثقافية  املعركة  اأثر  على  ال�رشقية  اأوروبا  يف  وا�سع  ب�سكل 

الفرن�سيون حول مظلمة دريفو�ص عام 1894، وبداأت هذه الكلمة تخط م�سارها للتعبري 

عن النخبة من املثقفني ذوي النزعة النقدية التقدمية.

»املثقفون«  مل�سطلحي  الرتاديف  ال�ستخدام  على  الكّتاب  من  كثري  اعتاد  وقد 

منظور  من  الثقايف  فعلهم  ميار�سون  الذين  املفكرين  على  للدللة  و»الأنتلجن�سيا« 

»الأنتلجن�سيا« يف  ويت�سمن مفهوم  القائمة.  وال�سيا�سية  الجتماعية  لالأو�ساع  نقدي 

وتخ�س�سوا  عاٍل  تعليم  على  الذين ح�سلوا  املثقفني  اأولئك  الأوىل  ا�ستخداماته  اأ�سول 

قوة  اأو  �سيا�سية  طليعة  بو�سفهم  النقدية  والجتماعية  ال�سيا�سية  املمار�سة  يف 

عن  »املثقفني«  مفهوم  يختلف  ل  ورمبا  الهوية.  ا�سرتاكية  الطابع  مارك�سية  تقدمية 

مفهوم »الأنتلجن�سيا« كثرياً عندما ناأخذ يف العتبار مفهوم »املثقف« الع�سوي عند 

لأن  الأنتلجن�سيا،  مفهوم  مع  ويتجاذب  »املثقف«  مفهوم  يتقارب  حيث  »غرام�سي«، 

املثقفني الع�سويني اأي�سًا ي�سهمون يف ابتكار الأفكار ونقد الأو�ساع ال�سيا�سية القائمة 

ومواجهة التحديات الجتماعية الكربى يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية لالأمة. 

النخبة  م�ستويات  اأعلى  هي  »الأنتلجن�سيا«  اإن  القول  ميكن  الروؤية  هذه  و�سمن 

املثقفة، فالأنتلجن�سيا لي�ست عدداً من املثقفني يف بلد ما اأو جمال ما، بل هي بالتعريف: 

لواء  حتت  لين�سوي  »املثقف«  لأن  الثوري»،  العمل  و«اأداة  الثوري«  الوعي  «حاملة 

اإىل  ونزعًا  للواقع  رف�سًا  الثوري  الوعي  طاقة  ذاته  يف  يحمل  عندما  اإل  الأنتلجن�سيا 

تعديله وتغيريه جذريًا.  ويت�سح اأن هذه ال�سورة الأنتلجن�سوية تنق�ص نظرية الطبقة 

املارك�سية لأن »الأنتلجن�سيا« يف هذا املقام هي التي يجب عليها اأن تثور وتغري ولي�ست 

الطبقة العاملة »الربوليتاريا»، حيث يتجذر »احلديث ل عن عمال املعامل وامل�سانع، 

.
)28(

بل عن »عمال العقل« و«العمال الفكريني« اأو عن الربوليتاريا الثقافية»

المثقف النقدي :

للتعبري عن العالقة الإيجابية بني »املثقف« وق�سايا املجتمع ظهرت م�سطلحات 

اهتمام  يتمثل يف  واحد  واحد وحول جوهر  فلك  تدور جميعها يف  لكنها  كثرية جداً، 

الإن�ساين  العدل  وجت�سيد  احلق  اإحقاق  اأجل  من  ون�ساله  املجتمع  بق�سايا  »املثقف« 

»املثقف«  الع�سوي،  »املثقف«   : جند  الكلمات  هذه  ومن  واجلمال.  اخلري  ومنا�سدة 

امللتزم، »املثقف« النقدي، »املثقف« الر�سويل، »املثقف« الريادي، »املثقف« الطليعي، 

»املثقف« الناقد، »املثقف« امل�ساك�ص، »املثقف« الوطني، »املثقف« الإن�ساين. وجميع 

هذه الكلمات تدل يف جوهر الأمر على معنى واحد يتمثل يف دور »املثقف« ووظيفته 

يف مواجهة خمتلف التحديات والق�سايا وامل�سكالت والأو�ساع التي يواجهها املجتمع 
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النقدي تقف على  الدالة على املثقف  الكلمات  اأن هذه  الوا�سح  الذي يعي�ص فيه. ومن 

يعي�ص  الذي  املفكر  اأو  العاجي  املفكر  اأو  التاأملي  املفكر  على  الدالة  الكلمات  نقي�ص 

من  كثري  يرى  كما  فالفكر  وم�ساكلها.  وهمومها  احلياة  عن  بعيداً  اخلا�ص  عامله  يف 

وامل�سكالت  التحديات  خمتلف  نقد  يف  اجتماعية  وظيفة  ميار�ص  اأن  يجب  املفكرين 

التي يواجهها املجتمع. وعلى هذا الأ�سا�ص ميكن القول اإن »املثقف« الذي يدير ظهره 

ذاك  »املثقف« هو  فاإن  وبالتايل  املثقف احلقيقي،  بت�سمية  لن يكون جديراً  للمجتمع 

ق�ساياه  يف  متمر�سًا  اإيجابيًا  فاعاًل  بل  احلدث  على  �ساهداً  يكون  اأن  ير�سى  ل  الذي 

الع�سوي ح�سب تو�سيف  للمثقف  اأمنوذجًا  اإل عندما يكون  واأحداثه، ول يكون فاعاًل 

اأو حتى   ،Julien Benda ال�سجاع ح�سب جوليان بيندا  اأمنوذجًا للمثقف  اأو  غرام�سي، 

بورديو  عن  وامللتزم  اجلابري،  عند  الروؤية  الوا�سح  التفكري  الفطني  للمثقف  منوذجًا 

هذه  مقابل  ويف   .Hugle هيغل  ح�سب  ال�سقي  للوعي  مثاًل  اأو   ،Pierre Bourdieu
اإىل  لالإ�سارة  اأخرى  كلمات  النقدي« ظهرت  الر�سويل  »املثقف  تعرب عن  التي  الكلمات 

املثقفني ال�سلبيني ومنهم: مثقف ال�سلطة، وفقهاء ال�سلطان، واملثقف الطائفي، واملثقف 

التقليدي، واملثقف الإيديولوجي، واملثقف ال�سطحي. 

الع�سوي امللتزم  عدد كبري جداً من املفكرين تناولوا ق�سايا »املثقف« وارتباطه 

بق�سايا املجتمع. ومن اأجل الك�سف عن طبيعة العالقة بني »املثقف« واملجتمع اأو ما 

ي�سمى بالعالقة ال�سميمية �سن�ستعر�ص بع�ص التيارات الأ�سا�سية التي تتمثل يف منظور 

كل من �سارتر، وغرام�سي، واإدوارد �سعيد، واجلابري، اآملني اأن تت�سح �سورة »املثقف« 

دور  حول  النقدية  وت�سوراتهم  اأعمالهم  مراآة  يف  امل�ساك�ص  النقدي  امللتزم  الع�سوي 

»املثقف« وو�سعية اللتزام الثقايف بق�سايا املجتمع وهمومه. وهنا اأي�سًا يجب علينا 

األ نغفل اأهمية التيارات والجتاهات الفكرية يف هذا امليدان التي ل ن�ستطيع املرور 

اأهمية،  عليها جميعًا، فهناك حماولت فكرية كثرية بذلها علماء ومفكرون ل يقلون 

وقد ا�ستطاع بع�سها اأن ينفلت من مركزية الدوران يف فلك غرام�سي و�سارتر واإدوارد 

�سعيد. 

اأنطونيو غرام�سي )1937-1891(:

 Antonio Gramsci غرام�سي  اأنطونيو  الكبري  الإيطايل  املفكر  اإىل  الف�سل  يعود 

حققها  التي  الكثرية  الرائدة  الأعمال  وت�سكل  الع�سوي«.  »املثقف  مفهوم  اجرتاح  يف 

غرام�سي حول الثقافة ودور »املثقف« مرجعية فكرية مهمة ينطلق منها اأغلب املفكرين 

عند تناولهم ملفهوم »املثقف« الفاعل امللتزم بق�سايا الأمة وال�سعب. 

لكن   )...( مثقفون  النا�ص  »جميع  الع�سوي:  للمثقف  تعريفه  يف  غرام�سي  يقول 
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. فاملثقف. وفقًا لهذه ال�سورة 
)29(

وظيفة »املثقف« يف املجتمع ل يقوم بها كل النا�ص«

، يعمل يف جمال الإنتاج الثقايف ويكر�ص نف�سه خلدمة الق�سايا 
ٌّ
الغرام�سية ناقٌد اجتماعي

ومعقلن يف  موؤن�سن  فكري  نظاٍم  بناء  على  ويعمل  املجتمع،  احليوية يف  الجتماعية 

اجتاه تطوير املجتمع والنهو�ص به. وبالعودة اإىل غرام�سي ن�ستطيع القول: اإن جميع 

الجتماعية من  الفئات  ين�سحب على جميع  باأخرى، وهذا  اأو  بطريقة  النا�ص مثقفون 

معلمني وفالحني وعمال وحرفيني وموظفني. 

واملثقفون  التقليديون،  املثقفون  املثقفني:  من  نوعني  بني  غرام�سي  ومييز 

الع�سويون. فاملثقفون التقليديون ميلكون ثقافة مهنية بح�سب طبيعة عملهم، ويقومون 

بنف�ص العمل وينقلون ثقافة متواترة من جيل اإىل جيل مثل: املعلمني ورجال الدين. اأما 

اإنتاجًا  اأولئك املثقفون املخ�رشمون املتمر�سون باملعرفة  الع�سويون، فهم  املثقفون 

واإبداعًا، الذين يحملون يف عقولهم وقلوبهم هموم الطبقات الكادحة يف املجتمع من 

العمال والفالحني، وي�سحون من اأجل الدفاع عن ق�سايا الأمة وق�سايا امل�سطهدين 

طموحاتها  عن  املعرب  وال�سوت  الأمة  �سمري  ميثلون  النهاية  يف  وهم  وامل�سحوقني، 

يتمثل  ثقايف  م�رشوع  �ساحب  غرام�سي  لدى  الع�سوي  فاملثقف  الجتماعية.  وقيمها 

يف »الإ�سالح الثقايف والأخالقي« �سعيًا وراء حتقيق الهيمنة الثقافية للطبقة العاملة 

 .
)30(

ب�سفة خا�سة، وللكتلة التاريخية ب�سفة عامة

يقول غرام�سي Antonio Gramsci: »مل يعد اأ�سلوب »املثقف« اجلديد يعتمد على 

البالغة، التي هي حمرك خارجي موؤقت للم�ساعر والعواطف، بل يجب عليه اأن يعتمد 

الت�سور  . ومن هذا 
)31(

لها» ومنّظم  كباٍن  العملية  احلياة  الإيجابية يف  امل�ساركة  على 

للمثقف الع�سوي يخاطب غرام�سي املثقفني الإيطاليني يف عام 1919 داعيًا اإياهم اإىل 

اجلديد  »املثقف«  ن�سق حياة  يتمحور  اأن  بالإمكان  يعد  فيقول »مل  ال�سيا�سي،  اللتزام 

ان  لزامًا عليه  للم�ساعر والأهواء. بل �سار  ال�سطحية والآنية  الف�ساحة والإثارة  حول 

العملية كباٍن ومنّظم مقنع دائمًا، لأنه لي�ص جمرد فار�ص  ي�سارك مبا�رشة يف احلياة 

منابر. بات لزامًا عليه اأن يتغلب على التفكري احل�سابي املجرد، فينتقل من )التقنية – 

العمل( اإىل )التقنية – العلم(، واإىل النظرة التاريخية الإن�سانية، واأل يبقى اخت�سا�سيًا 

 .
)32(

دون اأن ي�سبح – قائداً- اأي رجل �سيا�سة، بالإ�سافة اإىل كونه اخت�سا�سيًا«

جان بول �سارتر )1980-1905(: 

ا�ستطاع املفكر الفرن�سي جان بول �سارتر Jean-Paul Sartre اأن ي�سجل نف�سه بني 

دفاعًا  الثقافية  الفكر واملمار�سة  امللتزم يف جمال  للمفكر  التاريخية  النماذج  اأف�سل 

عن احلق والكرامة واحلرية، وقد جتلى هذا اللتزام على اأكمل وجه عندما انخرط يف 
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�سفوف املقاومة الفرن�سية ال�رشية ملواجهة الحتالل، وعر�ص نف�سه لعظيم اخلطر يف 

دفاعه عن احلرية والت�سحية يف �سبيل الوطن. 

ذلك  لي�ص هو  احلقيقي  »املثقف«  اأن  املثقفني«  »دفاع عن  كتابه  �سارتر يف  يرى 

الذي يقف عند حدود الك�سف عن خمتلف التناق�سات القائمة يف املجتمع، بل هو الذي 

يعمل على تغيريها وتوجيهها ويعلن م�سوؤوليته الثقافية يف مواجهة خمتلف التحديات 

الإيطالية  »الإك�سرب�سو«  جملة  معه  اأجرتها  �سهرية  مقابلة  ويف   .
)33(

ذلك عن  الناجمة 

»املثقف«  اأي  ال�سقي«  »الوجدان  باأنه  احلقيقي  »املثقف«  �سارتر  بول  جان  ف 
ّ
يعر

اإ�سقاط  على  ويحر�ص  ال�سلطة  لفر�ص  املهيمنة  الإيديولوجيا  دهاء  عن  يك�سف  الذي 

اإنتاج  الوعي واإعادة  ال�سائدة تعمل غالبًا على تزييف  الطبقة املهيمنة  اأوهامها، لأن 

اإيديولوجيتها املهيمنة، وهنا يكمن دور »املثقف« يف مواجهة التحديات الإيديولوجية 

للطبقات ال�سائدة وال�سلطات التي تفر�سها. فالوعي كما يرى �سارتر ي�سكل دائرة نفوذ 

الوعي  �سارتر على هذا  اأطلق  باأهميته. وقد  ُيعرتف  قلما  الذي  الوعي  »املثقف«، وهو 

.
)34(

وعي البحث عن احلقيقة«

تعزز  التي  الإيديولوجيات  وتنتج  الإنتاج،  و�سائل  متتلك  تهيمن  التي  فالطبقة 

امل�سلوبة  حريتها  ت�ستعيد  اأن  املهي�سة  امل�ستلبة  للطبقة  ولميكن  و�سلطتها،  هيمنتها 

اإل مبعركة �ساملة كلية ت�سودها قيم احلق والعدالة واحلرية واحلقيقة وامل�ساواة. وهنا 

يربز دور »املثقف« وتت�سح ر�سالته، حيث يجب عليه اأن يوظف معرفته وعقله وقوته 

وامتالك  التاريخي  دورها  ا�ستعادة  على  امل�ستلبة  الطبقات  م�ساعدة  يف  ال�سيا�سية 

حريتها. 

ويف كتابه »دفاع عن املثقفني« يركز �سارتر على اأهمية املواجهة الثقافية للمثقف 

واملثقف  الفقرية.  الطبقات  اإىل  والنحياز  ال�سائدة  الإيديولوجيا  �سد  العمل  و�رشورة 

يف معركته هذه عليه توظيف قوته املعرفية والثقافية يف تر�سيخ واإبداع ثقافة جديدة 

لل�سعب متكنه من اخلال�ص وامتالك وعيه اخلا�ص، وعليه اأي�سًا حترير اأ�سحاب املعرفة 

العملية من التقنيني وتخلي�سهم من الوعي املزيف، و�سمهم اإىل �سفوف العمال. ويوؤكد 

�سارتر يف هذا ال�سياق �رشورة العمل والكفاح من اأجل م�رشوع ثقايف ينطلق اإىل تاأكيد 

م�ستقبل الإن�سان يف حياة حرة كرمية.

وعندما اأرخت ثورة مايو الطالبية عام 1968 يف فرن�سا اأثقالها على كاهل املثقفني 

الفرن�سيني وا�ستجوبت مواقفهم يف م�ستوى النظرية ويف م�ستوى املمار�سة، وجد �سارتر 

نف�سه يف قف�ص امل�ساءلة التاريخية عن »املثقف« ودوره، وكان لزامًا عليه اأن يطرح 

اأ�سئلة عديدة حول الثورة والثقافة واملثقف والعالقة بني هذه املكونات الثالثة للحركة 

الطالبية يف فرن�سا. ومن بني الأ�سئلة التي طرحها �سارتر �سوؤال جوهري ذو �سعبينت: 
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من هو »املثقف« احلقيقي؟ ومن هو »مثقف ال�سلطة«؟ وال�سلطة يف منظوره ترمز اإىل 

كل اأ�سكال ال�سلطات الرمزية والجتماعية وال�سيا�سية. ويف النهاية وبعد هذه امل�ساءلة 

التوا�سل  اأن يحقق  ي�ستطيع  الذي  »املثقف« احلقيقي هو ذلك  اأن  �سارتر  النقدية وجد 

بني الفكر واملمار�سة النقدية، وانطالقًا من اإميانه بوحدة الفكر واملمار�سة. ومن اأجل 

التاأكيد على منظوره على اأهمية التزام »املثقف« باحلياة والق�سايا الجتماعية، نزل 

للطالب  انحيازه  عن  الطالب، معرباً  ال�سحف مل�سلحة  يبيع  واأخذ  ال�سارع  اإىل  �سارتر 

ومطالبهم العادلة. وقد اأطلق �سارتر على املثقفني الذين داهنوا ال�سلطة اآنذاك وخ�سعوا 

ملتطلباتها واإيحاءاتها باأنهم اأ�سحاب »الوعي التع�ص« اأو »الوعي ال�سقي« ويق�سد بهم 

هوؤلء الذين يعرفون احلقيقة ويدركون اأبعادها، ولكنهم حتت تاأثري ال�سغوط احلياتية 

والجتماعية ي�ست�سلمون ويبايعون �سلطان الهوى والقوة على ح�ساب املبداأ الأخالقي 

واللتزام ال�سيا�سي للمثقف. 

اإدوار �سعيد )2003-1935(:

ي�سكلون  املثقفني  اأن  املثقف«  »�سور  املعروف  كتابه  يف  �سعيد  اإدوارد  يرى   

�رشيحة اجتماعية باأبعاد طبقية، وتكمن وظيفتهم يف اإنتاج الإيديولوجيات والأفكار 

تعريف  يف  و�سارتر  غرام�سي  �سعيد  اإدوارد  يوافق  واملعرفية.  الثقافية  والت�سورات 

والتيارات  ال�سلطة  النقدي يف معار�سة  احليوي  دوره  الع�سوي« من منطلق  »املثقف 

�سعيد  اإدوارد  ويرى  عواقبها.  تكن  مهما  حتدياتها  ومواجهة  ال�سائدة  الإيديولوجية 

منهم  قلة  لكن  غرام�سي،  و�سفه  الذي  الجتماعي  الدور  يوؤدون  املثقفني  معظم  اأن 

ي�ستطيعون املجاهرة باحلقيقة يف وجه ال�سلطة ب�سجاعة و�سالبة وقوة. 

فاملثقف احلقيقي - كما يرى اإدوارد �سعيد - ميتلك دوره الفاعل يف املجتمع وهو 

دور ل ميكن اختزاله اأو ت�سغريه، لأن »املثقف« يجب اأن يكون �ساحب ر�سالة مطالب 

بتج�سيد مواقف فكرية وفل�سفية من خمتلف الق�سايا الوجودية واحليوية يف املجتمع. 

وعليه �سمن هذا الت�سور اأن يتخذ موقف املواجهة واملجابهة لكل �سلطة تقليدية ولكل 

امل�سائل والق�سايا احلرجة يف املجتمع)53(. 

وال�سوؤال الذي يطرحه اإدوارد �سعيد يف هذا املقام، هو: هل يجب على »املثقف« اأن 

يكون دائمًا معار�سًا حتى يرتقي اإىل �سورته النموذجية؟ ويف معر�ص الإجابة يرى 

اأنه لي�ص بال�رشورة اأن يكون »املثقف« دائمًا ناقداً ومعار�سًا، بل يجب اأن يكون يف 

حالة من اليقظة متنعه من الت�سبع باحلقائق املزيفة والأفكار التقليدية، ومن الوا�سح 

الو�سع  حماية  يف  وظيفته  تكمن  الذي  املداهن  »املثقف«  بذلك  يعني  �سعيد  اأن  هنا 

الراهن والدفاع عن الأنظمة الفكرية وال�سيا�سية القائمة، ويرى اأن لغة هوؤلء املثقفني 
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م�سممة على ت�سويه احلقائق وت�سميم الإيديولوجيات املزيفة الكاذبة36((.

 ويف كتابه »�سورة املثقف« يرى اأن الثقافة احلقيقية هي التزام اأخالقي من قبل 

باأي  ال�سيا�سي  الرتباط  عن  ميتنع  اأن  »املثقف«  على  يوجب  اللتزام  وهذا  املثقف، 

يحظى  اأن  يجب  احلقيقي  فاملثقف  الثقافية،  الهيئات  اأو  اجلمعيات  اأو  الأحزاب  من 

الجتماعية  التحديات  مواجهة  يف  الثقافية  قدراته  يوظف  واأن  الذاتي،  با�ستقالله 

لن�سال  الروؤية  هذه  تعزيز  اأجل  ومن  واملجتمع.  احلياة  تواجه  التي  وال�سيا�سية 

»املثقف« وحركته خارج الأطر التقليدية ال�سيا�سية اأو احلزبية ي�ستعر�ص اإدوارد �سعيد 

جوليان   ،Jean-Paul Sartre �سارتر  غرار:  على  املثقفني  لكبار  الن�سالية  التجارب 

بيندا Jolien Benda، غرام�سي Gramsci، فرانتز فانون Frantz Fanon، بريتراند 

را�سل Bertrand Russell، جان جينيه Jean Genet، ويبني اأن كل واحد من هوؤلء 

املثقفني نا�سل �سيا�سيًا واتخذ مواقفه املناه�سة لالأو�ساع القائمة مبنهجيات ثقافية 

تعتمد منطًا متميزاً من الوعي وطاقة كارزمية فريدة يف احل�سور والتاأثري)73(. 

ينتهي اإدوارد فى تعريفه للمثقف احلقيقي اإىل القول باأنه ذلك ال�سخ�ص الذي يراهن 

بكل وجوده على ح�ص نقدي، يرف�ص فيه قبول الأفكار املبتذلة اجلاهزة، اأو التاأكيدات 

التقليديون، وما يفعلونه.  اأو  الأقوياء  اأن يقوله  املتملقة واملكيفة با�ستمرار ملا يجب 

وينطلق يف راأيه هذا من فكرة جوهرية يف نظرته للمثقف قوامها: اأن »املثقف« احلقيقي 

يوظف ثقافته وموهبته يف اتخاذ املواقف النقدية ويف مواجهة حتديات ال�سلطة، اإنه 

�سخ�ص يحمل ر�سالة ويتخذ موقفًا، وينطلق من فل�سفة، وهذا كله يفر�ص عليه اأن يطرح 

اأكرث الأ�سئلة املربكة احلرجة علنًا دون خوف اأو وجل، وهكذا يكون مثل هذا »املثقف« 

والتحجر  اجلمود  اأ�سكال  كل  �سد  احلكومات،وحم�سنًا  قبل  من  الحتواء  على  ع�سّيًا 

املجتمع  ق�سايا  عن  التعبري  يف  الأ�سا�سية  وظيفته  تكمن  حيث  والتاأدلج،  والتطرف 

وهموم النا�ص وتطلعاتهم.

يقول اإدوارد يف هذا اخل�سو�ص موؤكداً مقولة »املثقف« الع�سوي املنا�سل: »اأعتقد 

ا اأن يتحالف مع ا�ستقرار املنت�رشين واحلكام،  اأن اخليار الذي يواجهه »املثقف« هو اإمَّ

الكامل،  النقرا�ص  بخطر  حّظًا  الأقل  تهدد  طارئة  حالة  ال�ستقرار  اأن  يعترب  اأن  ا  واإمَّ

وياأخذ باحل�سبان جتربة التبعية ذاتها، وذكرى الأ�سوات والأ�سخا�ص املن�سيني، وهذا 

هو الدرب الأ�سعب، فاملثقف احلقيقي، يقف بال�رشورة على ال�سفة املقابلة لل�سلطة، 

يقف ب�سلمية وحيداً ب�سدره العاري، ي�رشخ يف وجهها باحلقائق التي ل تعجبها ول 

والدين  والوحدة  الأمن  حول  امل�سللة  دعاياتها  خلف  ين�ساق  الذي  جمهورها  تعجب 

اإدوارد �سعيد حول »املثقف«  واملقاومة والإرهاب«)83(. ويف هذا القول تتبلور روؤية 

اأن  لها  ُمقدراً  الظاملة ولو كان  النقدي فاملثقف احلقيقي كما يراه ل ي�ست�سلم للحظة 
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ه �سيكون ال�سبب يف رحيلها.  تبقى قرنًا، بل يهاجمها كما لو اأنَّ

محمد عابد الجابري: 

 اأ�سهم حممد عابد اجلابري يف كثري من كتاباته يف اإغناء مفهوم »املثقف« امللتزم 

يف الرتاث العربي الإ�سالمي ؛ ففي كتابه املميز »املثقفون يف احل�سارة العربية«)93( 

ي�ستجلي اجلابري مفهوم »املثقف« ودللته، ويبني يف قراءته هذه وجود غياب كبري يف 

املرجعية العربية ملفهوم الثقافة واملثقف، وهذا الأمر يجعل البحث يف دللة مفهوم 

الثقافة يف الرتاث العربي �سعبًا اإىل حّد كبري. ويرى اجلابري وجود �سعوبة كبرية يف 

تاأ�سيل هذا املفهوم الذي يفتقر اإىل اجلذور الثقافية يف البيئة الثقافية العربية. 

ول يخرج تعريف اجلابري للمثقف عن الدللة التي وجدناها عند غرام�سي و�سارتر 

واإدوارد �سعيد ؛ فاملثقف، ح�سب اجلابري، هو ذلك الذي يلت�سق بهموم وطنه وبهموم 

الطبقات »املقهورة« و»الكادحة«، وهو بذلك يق�سد »املثقف الع�سوي«، الذي نحتفظ له 

بتمثل عن مثقف ال�سبعينات والثمانينات والذي كانت اأطروحاته واآراوؤه حا�رشة يف 

مناق�سات ومرافعات الطلبة يف اجلامعات وامللتقيات، مثلما كانت اآراوؤه تناق�ص داخل 

 احلزبية عند احلديث عن ال�رشاع الطبقي ومداخل ثورة الربوليتاريا.
ّ
املقار

ويعود الف�سل للجابري يف اأنه قدم لنا ت�سوراً وا�سحًا للمفكر امللتزم يف احل�سارة 

العربية الإ�سالمية، وهو الأ�سبق، اإذ ا�ستنبط �سورة »املثقف« من الرتاث العربي حماوًل 

تاأ�سيل مفهوم »املثقف« باللغة العربية، باإحالته اإىل بيئته الأ�سلية الرتاثية العربية 

الرتاث  يف  وتعييناته  املفهوم  هذا  مالمح  اأهم  على  الوقوف  خاللها  من  ميكن  التي 

العربي الإ�سالمي. 

ويعود اجلابري اإىل مرحلة تاريخية مهمة يف التاريخ الإ�سالمي يف القرن الرابع 

ع�رش - وهي مرحلة غياب الدولة املركزية ون�سوء الدول امل�ستقلة- وي�سف هذه املرحلة 

باأنها »ع�رش اإمرة الأمراء« و»الدول امل�ستقلة« على حّد تعبريه. ويف ظل غياب امل�رشوع 

الثقايف الكالين للدولة ككل يف ذلك العهد يحدثنا اجلابري عن نوع من املثقفني اأطلق 

عليهم »مثقفو املقاب�سات«، وهم امل�ستهلكون للثقافة الآخذون من هنا وهناك، حيث 

يح�رشون يف كل املجال�ص الثقافية اخلا�سة بالوزراء والأمراء، اإ�سافة للمجال�ص التي 

يعقدها هوؤلء املثقفون اأنف�سهم، وهم ما نطلق عليهم اليوم ت�سمية »فقهاء ال�سلطان«. 

العربية« يتناول اجلابري ماأ�ساة �سخ�سيتني  ويف كتابه »املثقفون يف احل�سارة 

اإ�سالميتني مهمتني، هما ابن حنبل، وابن ر�سد، لي�سعنا يف �سورة املعاناة التاريخية 

التي واجهها املثقفون امل�سلمون الأوائل. وقد تعمد اجلابري اختيار هاتني ال�سخ�سيتني 

يف �رشاعهما مع ال�سلطة: فابن حنبل هو عامل دين وفقيه كبري وزعيم ملدر�سة فقهية 
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عظيمة، وابن ر�سد فيل�سوف عظيم خم�رشم، ويف احلالتني كانت يد ال�سلطة الغا�سمة هي 

الأعلى والأكرث بط�سًا واإرهابًا.

للماأمون  حنبل  ابن  مواجهة  وا�سح  بتف�سيل  اجلابري  يتناول  ال�سياق  هذا  ويف 

فيما   - والتعذيب  ال�سجن  رغم  حنبل  ابن  اأ�رشَّ   حيث  القراآن«،   »خلق  ق�سية  حول 

�سمي مبحنة ابن حنبل - على القول باأزلية القراآن، ورف�ص فكرة املاأمون التي تقول 

احلر  للمثقف  اإ�سالميًا  منوذجًا  لنا  يقوله  اأن  اجلابري  يريد  كما  ي�سكل  وهذا  بخلقه، 

 امللتزم الذي يواجه ال�سلطة القائمة ويتحدى اأوجه اخلوف والرتهيب والتعذيب ليبقى 

�سامداً متحديًا يف الوقت الذي تراجع فيه الآخرون خوفًا وتدلي�سًا ومهادنة لل�سلطان. 

يعقوب  اتهم  فقد  ال�سحيح،  الدين  عن  بالنحراف  حنبل  ابن  املاأمون  اتهم  وكما 

خالل  من  الدين،  عن  بالنحراف  العلماء  من  وجماعته  ر�سد  ابن  املوحدي،  املن�سور 

و�سفه لكتبهم »باأنها م�سطورة يف ال�سالل، ظاهرها مو�سح بكتاب اهلل وباطنها م�رشح 

هوؤلء  يناله  عّما  واأيديهم  مفلولة  دونها  ال�سليب  اأهل  اأ�سياف  اهلل،  عن  بالإعرا�ص 

وال�سجن  القهر  على  القادرة  اخلليفة هي  احلاكم  �سلطة  كانت  احلالتني  مغلولة«. ويف 

منها  اخللف  ويف  املعلنة،  هي  الدينية  الأ�سباب  كانت  احلالتني  ويف  الكتب.  واإحراق 

البع�ص لكي  اأو ما دفعه  له،  التي تخ�ص احلاكم وفهمه وما ُهيئ  ال�سيا�سية  الأ�سباب 

يفهم الأمر عليه. ويرى اجلابري اأنه على الرغم من تعاقب القرون فاإن البيئة العربية 

الإ�سالمية ما زالت تواجه املثقفني مبثل هذا العنف الذي �سهدناه يف القرن الرابع ع�رش. 

وهنا يح�رشنا مئات النماذج عن ت�سحيات العلماء العرب وامل�سلمني يف التاريخ 

والأفكار  الق�سايا  اإزاء  تفانيهم  مدى  يف  املثل  اأروع  �سطروا  الذين  الإ�سالمي  العربي 

واجلاحظ،  احلالج،  اأمثال:  من  اأجلها،  من  و�سحوا  بها  اآمنوا  التي  والقيم  واملعتقدات 

العالء املعري،  واأبو  الدم�سقي، وابن املقفع، وابن ر�سد،  وابن �سينا، والرازي، وغيالن 

وغيالن  احلالج،  مثل  اأو�ساله  وقطعت  وحرق  وقتل  ذبح  واأكرثهم  درهم.  بن  واجلهم 

الدم�سقي، واجلعد بن درهم، وعبداهلل بن املقفع الذي قتله اخلليفة املن�سور، و�سعد بن 

جبري الذي قتله احلجاج بن يو�سف الثقفي.

 وقد قتل الإمام »املثقف« احمد بن ن�رش اخلزاعي اأ�سهر واأبرز رواة احلديث النبوي 

الإمام  وتعر�ص  القراآن.  خلق  ق�سية  يف  ال�سلطان  ملعار�سته  العبا�سي  الع�رش  يف 

والتعذيب  واجللد  ولالإهانة  لال�سطهاد  النعمان  حنيفة  اأبو  الفقيه  الكبري  »املثقف« 

وال�سجن يف العراق، وتعر�ص الإمام »املثقف« اأحمد بن حنبل لل�سجن والتعذيب ب�سبب 

بن  احلجاج  يد  على  همدان  اأع�سى  واملثقف  ال�ساعر  وقتل  الكرمي.  القراآن  خلق  ق�سية 

يو�سف يف مدينة الكوفة العراقية ب�سبب جدال �سيا�سي مل يحتمله احلجاج .

وقتل ال�ساعر �سديف بن ميمون باأمر من اخلليفة اأبو جعفر املن�سور. كما قتل ال�ساعر 



74

ب�سار بن برد على يد اخلليفة املهدي، وقتل ال�ساعر ال�سهري ابن الرومي على يد الوزير 

القا�سم بن عبيد اهلل، وقتل ال�ساعر دعبل اخلزاعي لق�سيدة هجا بها اخللفاء العبا�سيني. 

وقتل ال�ساعر علي بن جبلة على يد اخلليفة املاأمون، وقتل احل�سني بن من�سور احلالج 

على يد اخلليفة الواثق. وهناك املئات من ال�سعراء واملفكرين والفال�سفة الذين ق�سوا 

على مذابح احلكام والطغاة لأنهم كانوا اأهل �سدق يف الدفاع عن احلقيقة التي اآمنوا 

بها واحلق الذي عرفوه، فالتجربة الن�سالية للمثقف العربي تت�سف بالغنى والرثاء يف 

خمتلف الع�سور الإ�سالمية يف مراحل الزدهار والنحطاط، وهم يتجاوزن بتجاربهم 

ال�ست�سهادية العظيمة كل ما قيل و�سيقال يف التاريخ عن »املثقف« الع�سوي اأو امللتزم 

اأو الن�سايل اأو الر�سويل.
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