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 الهوية والتحديات: الفكر العربي المعاصر
 
 

تحليل الفكر العربي المعاصر : 
 عجز نهضوي مزمن : من حيث الجدوى  -
 : من حيث الهوية  -

  غربة في الزمان 
  اآلبائية 
  طول األمد 
  غربة في المكان 

 انفصام بين النظر والعمل : من حيث الفعالية  -
 ال يغادر أبراج النخبة : من حيث التفاعل  -
 

  أين الخلل؟ 
 السكون   -                        

 األحادية  -                        
لغاء اآلخر  -                         احتكار الحقيقة وا 

  
 التعدد : سبيل الخروج 
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 الفكر العربي المعاصرالهوية والتحديات
  

ر، أو ما تعاينه م ن انحدار إذا كان من المسلَّم به أن واقع كِل أمة ما تنُعم به من رقي وتحضُّ
وتخلف، إنما هو نتاٌج لفكرها الذي تحمله، وثقافتها التي تتحرك من خاللها، فإن الفكر العربي 

 .. المعاصر يكون هو المسؤوَل عن تخلف األمة العربية وعجزها الراهن
 

 أيَّ قدرة على النهوض من  -من حيث الجدوى -فهذا الفكر لم يستطع أن يحقق لها
ا، وال أن يعيدها إلى مسارها الحضاري، الذي خرجت عنه منذ أمد بعيد، كبوتها التي طال أمده

فإذا ما قارنا عجزه النهضوي الراهن، . على الرَّغم من محاوالته المتكررة منذ أكثر من قرن ونصف
بقدرته الخارقة التي استطاع أن يبني بها لألمة العربية حضارتها األولى، في زمن قياس قصير، 

 . الفكر المعاصر ال يمت بصلة إلى ذاك الفكِر النهضوي األصيلأدركنا أن هذا 
 

  لل حورحنا ن -الرَّغم من عجزه الواضحعلى  –فإن نحن سلمنا بوجود فكر عربي معاصر
هذا الفكر من حيث الهوية، فسنجد أنه ليس بعربي وال معاصر؛ فهو حين يريد أن يكون معاصرًا 

يفقد ففكر اآلباء  فيغرف منحين يريد أن يكون عربيًا فيستعير فكر اآلخرين يفقد عروبته، و 
 . ُغربٍة في الزمان وغربٍة في المكان: معاصرُته، فهو بذلك يعاني من غربتين

 
فأما غربة الزمان فهي التي عبَّر عنها القرآن الكريم بمصطلحي اآلبائية وطول األمد، مؤكدًا  -

نسان في طريق كدحه إلى اهلل، فلم يقبل من الناس أن تجاوز فكر اآلباء سنة شرعها اهلل لتقدم ال 
اعتذارهم باتباع ما وجدوا عليه آباءهم ، وعدَّ ذلك قصورًا فيهم، ينتكس بالنسانية عن طريق 
التقدم واالرتقاء، ومن مقتضيات هذا الطريق أن تضيف األجيال الالحقة إلى المعرفة النسانية 

ه السابقة َلِبناٍت جديدة، تعلي من بنائ ها، ولنصِغ معًا إلى ذلك الحوار الودود الجميل الذي قصَّ
 : علينا القرآن العظيم
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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطًا سوياً على لسان إبراهيم 
وليس كاألب يفرح بتفوق ولده عليه، يعده امتدادًا له واستمرارًا لحياته، إال أن [. 91/34مريم ]
 . كون متعنتًا كآزَر أبي إبراهيمي

 
تلك هي اآلبائية المقيتة التي ال تعترف بسنة التقدم، والتي حذر اهلل تعالى الناس منها، مثلما 
حذرهم من طول األمد، وهو الوقوف طوياًل على حاٍل واحدٍة، وتعطيل العقل؛ هبة اهلل لإلنسان، 

ألم يأِن للذين : حال والتقدم نحو األفضلعن البداع وابتكار طرق جديدة للتغيير وتحسين ال
آمنوا أن تخشع قلوُبهم لذكر اهلل وما َنَزل من الحق، وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبُل فطال 

 [. 75/91الحديد ]  عليهن األمد فقست قلوبهم
 

 ومن الطريف أن هذا التحذير للمؤمنين، يأتي في وقت مبكر، وهم ما يزالون حديثي عهد
م مسيرتهم؛ يخاف عليهم أن يقعوا فيما  باليمان، وما يزال الوحي يتنـزل عليهم، يرشدهم ويقوِّ
كانت أمم قبلهم تقع فيه من طول األمد الذي يورث قسوة القلوب وتصلب الشرايين وتحجر 

 .العقول
 
بيئتها وأما غربة المكان، فهي نقل التجارب واألفكار مجتثة من تربتها التي اغتذت منها، و  -

التي ترعرعت فيها، ومناخها الذي ألفته إلى بيئة جديدة مغايرة ما تلبث أن تذوي فيها، الفتقارها 
 . إلى الجذور والقدرة على التكيف

 
 فلننظر اآلن إلى الفكر العربي المعاصر، من ناحية فعاليته، فلن نجد له أثرًا يذكر : 

الضخمة لتنعقد، ثم تنفصل عن بيان ختامي  مئات الندوات والمؤتمرات تخصص لها الميزانيات
تنتهي . وتوصيات، تأخذ طريقها إلى األدراج والرفوف، ال يذهب فيها شيء إلى حيز التطبيق

المؤتمرات عندنا بإصدار البيان الختامي والتوصيات، بينما تبدأ به لدى األمم الناهضة ، فتشمر 
 . لجان المتابعة لديها لتنفيذها وقطف ثمراتها
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كأننا ظاهرة صوتية، ننفس عن آالمنا بالكلمات لتتبخر في الهواء، وتبقى اآلالم تنخر في 
 . عظامنا

بل إننا نقرأ . وقد نعمد للكتابة أحيانًا، نودع أفكارنا في صفحات ال تقرأ، فضاًل عن أن ُيعمل بها
ًا عند اهلل أن تقولوا ما كبر مقت: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون : قول اهلل تعالى لنا

 [. 4-19/2الصف]  ال تفعلون
 

د قراءتنا لآلية ونغفل عن مضمونها، كأن خطابها ال يعنينا  .. نجوِّ
هكذا األزمات عندنا تأتي وتذهب من دون فعل اجتماعي يذكر، وهكذا نحن نعاني من حالة  

تقارنا إلى المنطق العملي كما انفصام بين النظر والعمل، تجعل جهودنا الفكرية تذهب هباًء، الف
 . يقول مالك بن نبي المفكر الجزائري الكبير

 
ونعني بالتفاعل ما يصل من هذا . ثم لتنظر إلى الفكر العربي المعاصر من حيث التفاعل   -

الفكر، مما تعززه النخب في مجالسها ومنتدياتها إلى المجتمع، فيتفاعل معه، وينفذ إلى ضميره، 
تحول إلى عادات وتقاليد وقيم تحدد سلوكه وردود أفعاله، وهو ما نطلق عليه اسم ويستقر فيه لي

 . الثقافة
لسوف نرى أن أفكار النخبة ال تغادر أبراجها العاجية، تبقى محصورة بين أفرادها ، ال ُتطرح -

في المجتمع للتداول؛ لغتها تستعصي على أفهام البسطاء من الناس، وموضوعاتها تستعلي عن 
 . مهمهمو 
 

ال يترك الفكر أثرًا في المجتمع ما لم يخترْق جدران الصاالت وقاعات المحاضرات، ويتجاوز 
الحدود والقيود، ويمشي في الشوارع، ويطرْق أبواب البيوت والمكاتب، وتتناوْله األلسن بالنقد 

لمجتمع والتحليل والرفض والقبول، فيدخْل إلى وعي الناس، ويتحوْل إلى ثقافة تحرك وجدان ا
 . وتحكم تصرفاته
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  فأين الخلل؟ 
 : من المؤكد

 . أن الصراع بين األمم في عصر المعلومات سيكون صراع أفكار  -
 األشياء بينها النسان بعد عالمي ينوسوأن عالم األفكار هو ذروة العوالم التي   -
 . واألشخاص    
 . ة إلى عصر اقتصاد المعرفةوأن العالم ينعطف بسرعة فائقة من عصر اقتصاد الصناع  -
 وأن تقدم األمم في هذا العصر سوف يقاس بما تملكه من ثروة المعلومات، ال بما تختزنه  -
 .من ثروة المال والمداخن الشاهقة وقوة السالح   
 . وأن مخزوننا الفكري ال يقل عن مخزوننا النفطي، بل هو أعظم وأبقى  -
 . وظف أفكارهم ولم نتداولهاوأن لدينا مفكرين أفذاذًا لم ن  -
 .. وان لدينا خارطًة لطريق التقدم النساني  -
 

يديولوجي واألخالقي والروحي، الذي ألعالم اليوم  أحوج ما يكون إليها لملء فراغه السياسي وا
 . لم تستطع حداثته أن تمألها

 
يه رسالة إلى الخارج خطابنا الفكري الراهن غير مؤهل لتغييرنا في الداخل، فضاًل عن توج لكن  

 . تحجز لنا مكانًا الئقًا في المجتمع الدولي

 : إنه يعاني من
سكوِن مطبق أوقف حركة الزمن لديه، وعزله عن ركب التقدم ليصبح محنَّطًا مثل أصحاب   -

 . الكهف والرقيم، يعرض في متاحف التاريخ، وال تصلح عملته للتداول في المنتدى العالمي
 . ، انكفأ بسببه لالجترار والتكرار، أو التقليد والقرصنة والمحاكاةعوِز البداع  -
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  ما أريكم إال ما أرىأحاديٍة ؛ تحتكر الحقيقة والمعرفة والرأي على طريقة فرعون   -
، وتختزل تعليم [  22/42القصص ]ما علمت لكم من إله غيري و[. 34/21غافر ] 

فتحدد ما تريد له أن  -إن تعلَّم –وصايتها على القارئ ، ثم تفرض يريمهاالطالب بالمقررات ال 
يقرأه، وتحجب عنه ما ال يروق لها أن يقرأ؛ تفترض فيه القصور، وتفتح له أبواب مراكز العاقة 

اقعد : الفكرية، لتريحه من عناء التفكير، فتفكر نيابة عنه، وتقول له في لهجة مشفقة حانية
 .. وال أكل فإنك أنت الطاعم الكاسي، بال هدف

 

-  وهل إلى خروج من سبيل؟ 
 

 . السبيل هو الخروج من ضيق األحادية والتوحد إلى سعة التنوع والتعدد
إن حياة النسان فكر، والفكر إبداع، والبداع تجديد، والتجديد تجاوز للمألوف، وتجاوز 

التنوع تعدد، والتعدد يثير المألوف مخالفة ، والمخالفة تحدٍّ، والتحدي يخلق اآلخر، واآلخر تنوع، و 
االحتكاك والتصادم، ومن االحتكاك والتصادم ينبعث البرق نورًا يضيء ظالم الطريق، يتبعه الرعد 
قعقعَة تخرق الصمت، وعلى نور البرق وطبول الرعد يتحرك النسان باحثًا عن الحقيقة ، والبحث 

لباطل، فأما الزبد يذهب جفاًء  وأما كذلك يضرب اهلل الحق واعن الحقيقة حوار، والحوار برهان 
 [.94/95الرعد ]  ما ينفع الناس فيمكث في األرض

 
 


