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توضيح!سطتوضيحهفيالمناقشةتسهمللمعائمامفهوما،"المثقف-"العربيالمجتمعأسسرجالىحزيرانمنا!خامسهزيمةأدت

!لىاً!ر!ول،هناعلبموبرب!ذلك،منافضثسهالىالتطرققي،علميا.فارلخماتتابعافكانت،الغيبيةوايديولوجيتهالعميقبتخلفهالمعاصر

النطا!وعلى،شيءكلقبل،علمي!االمفاهيمتحديد،المناقشةفي،جدبهـةديناميكيهالعربيالمجتمعمنحعمليةفي،81(!هعاممنذ

والتاريخي.اكظرىالمجتمعألسسعلىاللقضاءبعدانسانيةا!ضاعاًلىالوصولأجلمن

وحتسى8؟91نكنةممذيمةاللهرألسسهيالتي،(لحاليةارعرجم!

:)3(نردخيانغاري!ا((ذر))و((العقافة))-1أبحافهفيالبيطارنديماللدكتورذللكبينكما،حزيرانمنالخامس

.)1(تستحقهاللذيالاهتمام-ا-نحتى-.ننلللموالتبم،القيمة

هـم!اهحكلمةمنلابنبمهوالثقافة""لكلمةاللفيولوجيالاصلحول،حزيرانهزيمةمنذ،جديدنقالثىبدأالاطارهذافي

.لل!3أثه!،ت41.شميدتهاينريشقاموسحسبتعنبمالضاللانينية،ا!كلينمنعددقام،ا!رجميالمثقفوحولالمعاصرةالعربيةارثقافة

.)(("...التدريب،البئلء،اللعناية،اتحرفيا"الفلسفيالنقاشهذايسلملموان،السابقةلافكارهمذاتيبنقد،نطاقهفي

9،اإدلحأمدا3مباللا"لينيه-بالارضاللعنايةهوالنتاريخيالكلمةوأصل.المهاترةأسلوبمن

وبهسذا،والعقلوالجسدبالروجالعئاقيالىمعناهاتوسعأنالىعددفقدم"الآداب"مجلةالنقاشهذامنجزءشغلوقد

اللاحدا،3ن*دول،ارللانينيةا!ى!ة!ونطورا!شىرعم-يندرجالمساهماتهذءمعظمولكن،هامةافكاراالمفكرينمن

صعسودمعالايبدآلمالحالي"الثقافة"لكلمةالشاملالمعنىولكن،حزسانمناللخاميقيلماالعربيةالكتابةاطارفي-اللذاتيائقدا

.!5(الوسطىالقرونفترةانتهاءبعدالبرجوازيةارطبقةا!حثطرو!ةعلىوليساللظمليةاللطريقةعلىتقوم!التياءلكنابةاي

منسننقةالاوروبيةاللغاتجميعفي"الثقافة"مقولةفانللذلكالمناقش!منكبيراجزءاانذللك.العلميةالمراجعالىواللعودةالملمي

والالكليزيةاللفرنسيةفيفهي،أروهالمذكورةاللاتينيةالكلمةمنالتيالافكارأهميةعلى،باللعلميةيتصفولاالتحليلعلىيقوملا

اتيمولوجيةادريم!ولا.ارخ...!داكللا"نيةالاولوفيالاخد!أ!3الذكط،المعاصرةالعربيةللكتابةنقديفانللذلك،المئافشةفيورت

اللعربية.في"التقافة"كلمةحول!ثاللذيللحوارافييصي،)2(أشمرعمةقبلبهقمت

كانتأيضاالعرببلادوفيوروبا2فيالا!اعيةالعصورفي.الحديثةالعربيةالثقافة

ههو،ملكاأواميرابرله،الا!اعيفكان،القصورثقافةالثقافةمفهوموكذللك،نوقسالذي"الثقافة"مف!ومكاىلقد

بلاطفييعيشونوالادباءاللعلماءوكان،اثمقافةشوونعلىالمشرف
النكبةفيالتوريةالفعالية:البيطارنديمالدكتور:انظر(1)

.لمهـل*أ!"ول*"ولمانهايمكارلنظريةتخصالتيالافكار(3):البيطارنديمالدكتور:أيضاأنظر.الاتحاددارس6591بيروت-

6791صيضفيبهاقمتجامعيةرسالةمن!خوذةالمقطعهذافي.الطليعةدار-6891بيروت-التورةالىالنكس!ة!س

بعد،بالالمانيةتنشرولم01ولءمم!،3فتشراللبروفسوراشرافتحتالمعاصرةاًهمربيةالكتابةحولملاحظات:طيبيبسامانظر(2)

تعالجوالرسالة.قريبةفيفرصةاللعربيةالىبترجمتهاوامل،لطولها.6891-؟-15بتاريخالتاسعةالسنة8.؟عدد"الحرية"فيم-

الاجتماعي.التخطيطمحنمانهايمنظريةتقوملاارراصرةالعربسيةالكتابةانوهيواحدةبعبارةنقديويتلخص

عشرةالسابعةالطمعةا+،9+!أ؟.م334(()التيالكتابةسيئاتجميعتحملبذللكفهي،العلميالبحثعلى

.أح.ولأ*لمء؟411أيم!!يلص!!أياءاه!كلايلصصاكا!ء+صه*أفي،ا!النشرلدى،أملتقدوكنت.علميةأسسعلىتقوملا

شيشروبئمن"الثقافة"مفهومحولشاملةدرأسةوهناك(ع)!روفيحافظالقادرعبدالسيدعقبوقد.حولهمنافشةتجريم!

و!ي:هردروحتىعلى6891-5-13بتاريخ-التاسعةالسنة-12؟"ا!رية"

ل.الما+*،*3!!!أ3!"لاكلا*!34!*.4+!4+!*ولىاول!9؟!4فيالواهـدة!لامكاراستيعابهعدمعلىيقومنقدهوكان،ونقدنيمقالي

39ء58*أ4*دا3ءولأ!؟ومص!كاه!ه!35!*أ*!7!3!ص!أح؟أكاللا9م3ء4نقد:طيببمبصامانظر.عليهرديفيبعددضماذلكبينتكمامقالبم

.41،1-415عدد"الحرية"في-الحروفعلىالنقاطوصعأوالنقد

النازيةالفترةأثئاءاي،1(91عامصادرةالدراسةهذهوكونعبدالقادرالسيداعترفوقد.6891-6-3بتاريخالتاسعةالسنة

توجدولا،بهاالواردةوالفاشيةالنازيةالاراءبعضيفسر،الهمجية-.42عمدالحريةفيالمنشور"الاخيرالتعقيب"مقالهفيحافظ

هـصبدلافلذلك،الشاملةالدراسةهذهعنت!ضاخرىدراًسةهـننقدهباناعنرف-6891-7-8بتاريخ-التاسعةالسنة

الثقافةكاريخحولضخمةموسوعةوهناك.؟ش!ث!كلرغم!االعودةمنافة،-عنللمانهارغم،المناقشةانتهتوهكؤا.فهمسوععنقائما

بلالمانيةالمئصرمالقرنفيصدرتقديمةوهي،مجلداتسبعةفيكما،اللحريةصفحاتعلىللمناقشةقدمتهاالتيالافكارواختفت

وهبم:7918وعام1877عامبينالكتابمعظمرغبةللعدموذللك،المعاصرةاللعربيةالكتاباتدذمتختفي

05!*"ءللل،!ا+لأيل"اول9*!!اأ،3لاأالا؟أيا!؟3993ثل!3.علميحوارفيللدخولالمعاصرينالعرب
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الأبحاىهدهفيبيناو،طويلةسنواتدامعلميبحثمحملخلالالعإمأوالادبتشرالممكنمنيكنوللم.الاقطاعيينمنوآمثالهمالاهراء

بالمثقفيسمىماظهورخلفيةيشكلالذيهوالتطورهذاان.الاقطايىقىالقصورنطاقخاربم

وبالانتلجنسيا..الاوروبىباثاريخيحتصبمامحلمياآؤرتقدالحقيقةهذه

بالان!لجنسيعايسمىلماالشكليالانفصالهذاانهاوسيعتقدةلتغط!يكعيما)6(هاوسرأرنوللداللشهيرألفنونما؟رخموسومحةففي

عشر:انناسعاللقرنمنتصففبميبدأالحاكمةاللبرجوازيمةالطبقةعنفهي،ا!ربيللتاريخبالنسبةأما.ا)علمبمبالاسنادالواقعةهذه

علىانتصرتآنبعدالاسلطتهاتمرثزبتآكيدالبرجوازيةتشعرولم"فصذللكعنمعلوماتوجودالممكنمنكاروان،بعدلخإميا./بحثلم

تفقدجعلهامما،+!اأ؟!د!!)،الكارلنيههريمةوبعدافتورةسثحب)7(ا!فارخوريحنامؤلفمثلالعربيالادبك!ؤرخيمؤدفالت

ذلكمعونكن.للنقدحاجتهاأيضاوافقدهاوتاليبالهالضميرأزماتالا!اعبة،القصورثقافةكائتففالثقافةان،مباشرفيركلبنت!،يظهـر

المتتجاللقسمآتي،آكتافهامحلىالثقافة.دحملكانتالتيمالفئهفقدتااعباسيالممصرمختصففيا!تجاريةاا!أسمالليةفننوةبروزحنىورلك

المجتمع.فيرسالةبحملتقومبانهاالشعودالفئةهذءفقدت،أدب،.القصوريضادرانوالادبالعلمبدأعن!ما--!قر!لمت

اللفئةووذكانتالتيالاجتماعيةالطبقةتلكاناللفئةهذهفرأتا)سابعالقرنأواخرمنابتداءأوروبافيأيضاحدثمماوهذا

بالشعوراللفئةهذءبدأتوهكذا.عنهاتخلتقد،الفكريةقاتدتهاموسوت"فيهاوسرآيضاذللكينكم(عشرالثامنالقرنوأ،ائلعشر

،بالتطورجديدةاجتماعيةبنيةبدأتانشعورهذاومع.بالانعزالهابرماسيورغنالمعاصروالسوسيولوجبمافيلسوفاوءذلك،المذكورة

نسميسهماهيمالننيةوهذهسابقاللثفاقةا!املةالفئةزلمكمنتتألفلأأأءةاكالامالعلنيةمفهوم.نطورحولالرائعةأبحا-"في.لكاة.اا3!س!9

.)01("الانتلجانسيا.)8!أاللحدلثةاللبرجوازيةالثقافةبتطوروعلافت!اللبرجوازي

بالمصطل!صحتسميتهيمكن،وعيانحملالانتلجنسياهذهوكانت-المل!كيالبلاط"خادرالثقاالةبررأتكيفهابرصاسيظهر

بصدونانهميفتقدونكانواأفرادهاانحيث"مزيفاومحيا"الماركسبمولتوسع"،برجوازيةثقافةالىاقطامحيةثقافةمنئننتحولالاقطاعي

والعقلابةالنقدعلىتقوملايالونالجديدةاللبرجوازيةلحضمارةأعنوالمقاهيالنواديبانشاءالمشرةهذهولبدأ،شاءلأويصبحمعناط

به،يعتقدونكانوالمانقيضا،هؤلاءثقافةدكالت،الاستهلارمحلىوانماويتئافونالبرجوازية4الطبهفراديجتمعكانحيت،ا!ثقادية

أيفا،لاعتقادهمنقيضا،تبع!يتهمركانت،لاالاستهلادعلىأيضاتقوم،محامبشكلالسلطةوينتقدونالا!محيءاخظاممحلىأزنقدويمارلمعون

حسب،منهأنفسهمحررواا!ذي،القائمونظامهاالبرجوازيةللطبقةيجريماتلخصكانتالبم،الثقافيةالمجلاتانكلترافينشأتئم

وهم!م.-النندبةالمناقشاتلتلمدتابعا4نتفكلم،أثقافيةاألنواديفي

يملكون(البرجوازيينالمثقفينيقصد)وهؤلاء":هابرماس،روولالبرجوازلمةالثقافةكونمحلىيشردهابرماسفانلذللك.العقلانية

جم!ورداخل،عليهالمحاف!الايديولوجيالذاتيوعيهم!غم،مكانهمالهدماءيتحدثثللذل،)9(الاولىباللموجةونقديةنلقلانيةثقافةالمبؤة

محليهكانمماشهرةأقلالحالليةمكاشهمكانتوانالثقأفةمستهلكييمث!كانوالذيوهيغلفيختهرحتىل!بممعنغمنالضتويرعهكرعن

.)11/("سابقاالامركذللك.النتقدميةفترتهافيأي،السلطةالىطريقهافيالبرجوازية

اعتقادرعم،برجوازيةكانتاقيالانتلجانمم!انشوءومعالمثقففكلمة،البرجوافىيةب!فهومتمامايرتبطكاناتنقافةمفهومووان

وهموهوجديدوهمبدا،للبرجوازيةالطبقيةتبعيتهمبعدمأفرادهاكلصةترادفالمتعلمكلمةكانتكماتماما،البرجوازيكلمةلرادف

نطاقمحنوبعيداالطبقيةالعلاقاتعنبعيدايقفاللذيالمثقفببنالجديدالفوقولكن.انوسطىالعصودفيانرمائمه9الاقطاعي

عنتبحثالتبمالتقافة،اللاطبقيةالثقافةوهموكذللك،الانتاجكانتقدالاولىانوووالبرجوازيلأوالثقافةالاقلاعيةالثقافة

اللحقيقيالعاللمعنبعيدااخرمكانأىفي؟و،المريخفيالحقيقةعقلانيةالثانيةكانتبينما،مينافيزيقية،اكليريكية،سكولالسنيكية

التفكي!رعادوهكذا،المحسوسةالاجتمابةالعلاقاتعنوبعيدا..وانيسانيةنقدية

التقافة.الىالميتاقيزيقبمميظفيزب!قفدمت!جهاكانالبرجوازيةا)!ثقافةهجومفانلذللك

لهذه،منهجياذلكيكنلمواق،!النظريباوننمهيدبدأمنأوللايتثيتسنقدفيبوضوحذرنونرى،اس!لا!قي-ةارقنرة

موسىالالمانيالمفكركان،للمثقفطبقيةتبعيةوجودللعدمآكي،الفكرةالانتلجافعياأول،للأ5ء؟ل!أ+أاقنقفمفهومواكن.لدميتافيزيق

للصهيوليسةاللفكرهلينا!باءوأحد،الديعيةالاشتراكيةمؤسصهيسنارة"ومي-للا3بدأ!،!نذارءوجودايكنلمااهـأولاأ،أ!أول!9

المثقفالانسانانكتاباتهفييبرزأنهيسحاولفلقد.)*(اتقافيةا!نو-محخلتالسلطةالىالبرجوازيرلمةالطبقةوصلتانبعدصعودبالم

داخىصلوجودهعممبسبب،طبقيةمصالحأية-زسبيا-يملكلا،ا)توير-!رومغا!م!النقديةءنوتخلتاهـلمطةضدللكقاحدعو"فها

وكان،الشديدبالنقدلهيسماركستعرضونقد.،جالاتنطاقاكالا5لأويرفيالرجعي!التبرلحوتتجهوبدأتعقلابتهاالتقافةففقدت

ماركسوكاناتيهوديةباامنمريةوينهمهلمجرا!طيحتؤما!كس!ف--لىهذاجانبالى،بالتنولربصلهاوكلأ)خقدية!فادوت

وجهوقدوالسخريةللهزءمثا!األلدينيةهشىاشتراكيةمنيجعل!بر!أت"ا)حقيقلأعنالمبحث))(لعقلانيالمفهومفى19:رجوازيالفي

هيساللىللتعرضداعياماركسيرولم.لهيسفيةشتائمماركس.استلاكثذفافةالىتنويريةثق(فةمنتتحولالتقافة

ناالامرطبيعةمنكانؤلقد.4لالعامبالنقدفاكتفى،المفملبالنقد،رائعبتمكل،التطورهذاوهاوسرصابرماسمنكلحللوقد

يتالحهـدلتلاألىيهخ/اف!أكياشتراطلأبهعفياتعيمهاالهييةحركةاول1.1.،ح140+3!هـ؟دا،الم331ايح!!91،أءه5ي39491أ؟ولولك!!لادا(6)

.1848-1831علمبيئوعمكانكلشرمافينمث-أت4ملاأ،مهـأأ1.2)ه77*هـث!حولهـلااو؟5

118،ـعء؟دا."ها.أةح010751.".378(1.)الثاثةاًلطبعةسالعربيالادبتاريخ:الفاخولىيحناأنظر(7)

ل.0؟،+3ءكاهول."4أح1.3.م.181(11)ولالفصىخاصبشكلأنظر.البولسيةالمطبعةم:شورات-.691

مالارتنالييودي1أ/لفيلسوفو!ؤسسهلدالثلقهـاظية1اللا"جمونية1هناك*شاعريعتيرالذيالاخطلأدبوخاصةالامويالهمربأدباللخاصة

تإ/وأيقىحيولىههشعلىااعهـتهـمالافكلهـهاابوبوويطو!.ولكالالأ!39بوبر،بعده!اوما266التاليةالصفحاتانظر.الاءوبمرالافطاءبالهـبلاط

تقىالص!"اللثقهـاف!؟!ا-حةإلهصهحيولانيةاوتهـعاري،لليهودثقمافيوطنظصهطيئ.344-923صفحةفىوكذل،بعم!اوما267

3كلا!!ا(،ولكنههممل،فهلسطهيندييهودلةدوادةبرنانثهـلءلقولالهتبيإسةاللب0أحدال9عول!9ة3،،عدعإهـ4+!*عداأ،داعأ!94تمدر-39(8)

،ي!تانومحهـنصررجعيلتهانأ-كةالمللبداالهص!ههيونهـيةوأ،إقييةلثهقهاالصههيوزلميةا.!9،ياحأ11ء8ام+آ4+!أ*!!لأ4!1كا!403+هحء؟4ءأ2.+هأ

حاريتط.ونشوئههـاممنيدال!صههـيوانهيةالملركسحيةرفضتولقد.!ج.لاأكاا."5024!،+ا"كاعم"3و+،.*أور،م(9)
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اللسوظرالنا.والمثقضالثفافةمفهومتوضيحهوهنايهمنامافكلولم.طبقيةتبمةذاالمثقفيكونوانطبقيمحتوىذاتالثقاقة-كلون

الثقاكةلمفهومالنظريةبالخطوطالامساكالى!هدفملنهايمنظريمة.للنقالئىيحتاجامرذلكانيرىماركسيكن

لنظريهالشديدالنقدورغم.عصرنافيا(شائعينألمثففومفهـوموبدأت،بالانتشارهيسثكرياتبدأتللقرناهذأمطلعفيولكن

واسع.بشكلمنتشرةنزالمافهيفئاتعدةمنمانهايرمبيسنبالتفشياجتماعيةطبقةاييتبعلاالذياًلمثقفحولنظريته

النقدنفسباعادة،نفسهالمبمفيهيسنقداللذي،لوكاشقامالنقعدلهذاالتعرضالماركسيينالمنظرينعلىلزامافكان،المثقفين

كارلالسموجهاالمرةهذهالنقدكانولكن،هيسالىوجههالذيفيودشهيضيعيجعلهسبباآنذالرماركسيرلمبينما،الجديبالنقد

اصلذثمانهايمانحيث،لوكاشتلميذار-قيقةفيهواللذكب،مانهايم.كهذهبائسةلنظرياتالمفصلالنقد

تخلى:4ولله،لوكا"!ايديعلىقتلمذماوكسياصغرهفيوكانهنفاويلوك!شجورجالكبيرالماركسيالفيلسوفخصص2691محامفي

الأنيا.الىنزحانبعداولوكسيةعنوفهـكالامؤلكا(لفبابهفترةفيآنذاكوكان)340ءسحى،مماول

اسرارمن"حقاانهعمانهايما!لميذهنقدهمعرصفيلوكافى!يقول،ولمثقفالط:قيةاف!بمليةعدمحولثظريتهبيههاومن،هيسنظريات

اجتماعيامتأرجحةدئةلمجنسياالانتبارالقول"المعرفةسولمص-ولوجيااوووف!اباءكانية،البسيطالامحتظدوهدأ":قائلانداك3لوكالثىفكتب

به.يتعلقوماالد!يا!صراععنمنزهةلانهاطبقيةصفاتايةذهلمكلا!!،*فسانالانايخةأحا!إكل،المصلحيةالاختلافاتكل!نبعيدا

ح!معب-المعرفمةلسوسعيولوجياالنظريالمنطلقانقائلانوكاثىيرفمبف!ا!)2الانتما!"ثطاوفيةمبا"يعيشلاالذي،للمثقفالنموذج!ا!وقف

مانهايم-وءكئ،ءارحا)4يتعلق!كوكلاىهو-وهاءا!ايم.نطويرالاذتاجثطسا!فيمبالثرةيعيشلاالمثقفكونانلوكاشىيبينودهدا

الا!ل!يااًنيقولتتء"الاقناعخانية51يفقد-اوكاشيهول!كذا.المثقفلهذامباشرةعيرطب!لآتبعيةوجودعدم!يعنيلا

فر!لمن،مابحمالة"رتبطمافكركلكمانفادا،اللطبقيةألمروقفوق!يعدملابرازاهظريةاالمحاولاتؤانهيسلنظرياتلوكاشلقدورعم

ص!تعوصسلجعلهالهـاوهذاماالةبحاايظيرتبطالا!هامحيةال!ئةهذهتظهروبدأتوتوسعتاردادت-بلتتوقفيمللمثق!اطمقميةاالتبحية

الواجبمنكان"اوكاشيقولثم.اطبباالجتمعفيالطببمااللصراعالعلمىالتقالثىتشغلضخمةمولفاتفيمنهجيةنظرياتبشكل

غير.0.الاج!نماعيبالوجودالفكرارتباطبمانيبرهنانمانهايمعلى.ا!ادير!ما

يكنولم)16("!حبشكلولكنموجوداواللفئةهذهللدىموجودبجهدقامالذيمانهايمكارلمحاوللة،المحاولاتهذهكبرىكالت

نظريته.عننهائياينخلىاندونذللكعلىالبرهنةمانهايمباستطاعةءلىررقردبا".ازهايمكارل!ث!وضوع"!كان،اهـلل!هذافيفخم

فلقدهانهايمنقدالذيالموحيدهو،المارعسبن،اوىنتىليسوالالماكياًلسوسيولوجبىيرقولكما)13("المثقفينتصرفاتهوالدوام

ايضا"اجتماعياالمتمارجحةالانتلجنس!لم"حولمانهايمتظريةنقدجاء.السوسيو!وجيةمانهاي!كارلنظريةحوللقيمابحثهفيعايرروشه

غايغرتيود!دالالمانيالسوسيولوجيهؤلاءءن.ماركسيةعيرفئاتمنكتاباف"احدىفيفيقولالامرهذابتوضيحبنف!مه"يقوم.ومائهايم

فيبلين،مانهايمقالهمامحكسعلىتماهاديبرهنلمانهايمتصدىاللذيسوبويوجيافكل...للثقافةالمباشوةالهنتجةهيالانتلجنسميا"

الطبقي،ا!صراعحدةمنتريدالتبمابالذاتهيالمثقفةالفئاتانيغرظ.)14("المثقفينفئةسوسواوجيةمنتطا!اني!جبالتقافة

يساهـدالنكربم!المملىعلىوبقدرتهاًرمميقفكيرالتعلىبقدرتهفالمثقفجيصنالقرنهذامنالثلاءلبنياتفينشاطهءائهايرمكارلبدأوقد

اًلطبقيالعواعفيايضاساءدبلهالمجتمعالطبقيالتكوينثفعلىبسوسيواوجياريطهاالتيالمعرفةبسوسيولوجيايسمىمابتطويربدأ

اًلسوسيولوجييقولثم-نظريااطبقيةاالتناقضاتكشفكلالناتجاللشخبلأئظوياتبربطالضخمالجهههذاويخنلخص.بعدفيماالثقافة

بدونانهوهوأفن!اقصالنمبمءيوجدوهكذا)):عايعرالال!يبرالىماكسالكبيرببولوجىالسو!شبمقيق،فيبرألفردمنكلطورهاافني

التيالمتناقضاقهده،الايديرولوجيةالتاقضاتلوجدلاالانضلمجه-ياحولسيملجور!بنظريةربطهماثمبعضهمامعشيلروماكس،فيبر

حسب-بالذاتوهسذه،مابتركيبعليهايتغلبانمانهايميريدطابعتحمل-جديدةنظريةاأنمن!يجةوكانت"ا!ثقفينغائيةلا"

تناقضاغاوغشريبرزو.!ذا)17("ا!خاصةالانتلجنسياوظيفة-"انهايمن!يةالنظريةهذءوسمتالمثقفسنوالثقافةحول-قائيةالات

الس!وسيو!وجصين.منكثيريصهلم،مانهارمنظريةفيرئيسمياانهسيالنظربةهذهوخلاصة"اجتماعيارححةالمطالانتلجئسيا"

مفهومهيا)تقافة:يليبماالفصلهذأفيحطءماتلخيص!ممناعلىىالمجتممكقودبذلكوهي،لتهاوحامالتقافةمولدةهيالانتلجتسيا

ت!ودهميمعايفيا،ءقافةاكنو.وال!رلأ!غيير!ا!ع!فيتاو-4الثقافيا!حياةجالات5جميعفى"كل،لهايميقول.الصحيحالطريق

مجتمعابمماف!ا)ثقافةانأي،طبقيةاسسىعلىزقومانناج!لاقاتالفكريةالقوك!جميىع4الاولالصكلاعلاعوظيفةال:خباتتلكتملك

المممائدةفالفافة.الطيقيهالعلاقاتهذهبنكوينتهتعلقئقافةهىطبقيحاميلآوثكلالثف!افبةةالمبادرت!ملبذلكفهي...واًلروحية

.المسائدةالطبقةثقافةه!طبقيمجتمعفي.اً()5"ا)تقايى

ابخنمعاوفئاتطبقاتجصءفاناخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا،هالها.بمثطويهت!يهلأتاليالضبقالمجألهذافينتطر!ولن

.الفكوينقوفىلم!شىاًلمثقففاىلذلكالسائدةالطبقبلآباللعلاؤاتتتأثر8!-ء"م؟؟3،،احا،؟إع؟هى!؟!ي!4+داءألا!*ءاكا!م"مءلا(112

الم!معطبقاتلاحدىتابع،يردللماماراد،فهو،لمجتمعهالطيقي+ءيح؟-.31.إ+!!أا،أأإ-ا،أهأ3:!"3ءكا!!دام-يمأيءم!75اكا!91

المثقفين"لاغائيسه"عنسيملنظرياقفانلذللك.بهيعينئيالذي75لا*ا

نكرياتهسي"اجتماعياالترجحةالانتلجنسبا"عنيممانهاياتعونظر+*5؟لأء*!ي1،+ءا؟هم34-*5؟؟*ء3؟ءأ؟اهـ.!13(

للمذنف.الطيكأالملاقاتعلىاًيديولوجيستاربو!عتقومخاطئة3?،01.مك!ولم!و!فى.+!!33؟،!يط؟،أءيولوللأ3و*،لا3ءيح

))الثقأفة"لمف!ومالتاريخبادفىجم!التحليلهدابتقديمقمناللقد-35ءا.؟؟أكاا93ءم8"3ال8358!م030

.ح!4!،ول5؟حهـل!مء15؟مء2ولول4لا9م7رو33ةـ"+دا3ء!اأول(16)يج(معةالسوسيولوجيافيوكتوراهرسالههوالمصدروهذا

4+داهـأ*داءيم4كاوا4ـ2.م.!55.بعدينشرولم،كولون

3.يامءوأروءءكا!9"داول4+ول؟اولاداوولعء4اولبرااء3ء+ء4(17).ك!++،"لم5+أ!يء،آح3أ3أ105داأإداحء3أولءث!أ5،ع51)14(

ولأم!4م9؟!ح!ا؟ااـ3أ،،ح9لا4!52الأ؟.ك!اـ4+ص!طأهص!"اهكلإ3ء4كاث-33!*!هح!33ءأح،4+لا!،1،حم،!!أ+أث3هأحه؟هلأ،حا-ء"

اءأ+ااأ*073+"أ4010ا9+أء4م!ع،3أمك!أ!،+*،ولا؟ول+أ:-إ!هك!7*ءأ7ه1لإ*05715*ا!3"!أا.03491!.801

هـ*!أ!92،ول"أم3ءداأ703أههلوأ49+دا؟،أءهاحلأ؟مي9081ءأ5.كاولثرولولءيل+ا،لم!جولث!ء؟دا4+ح!ء؟!ث!ء!لا"،*أ2ورأ14-ا1(،5

1510107لل!1،ع5121؟كاو.،.2!!!أم؟ء4لا3اكا!دا3144113*3،كاا!!858.ـ".710

93



الا!تصاديبالهعئى،الامبر؟!يةالفترةمحنوللم،)21(سابقةدراسةقيايتحليللدىتستعملالتيالمئاهيمتوضيحاجلمن"المثقف"و

الاست!عماريبالتولمعبداتاوروباولكنبعدبدأتكد،)؟2(الدقيقبالكطبرلايقوموناللعرب(لكتابمنرويداانحقاالمؤسعفومن.ظاهرة

.الماللر(سالتركمبعميئتسرعالتيالماديةالموامللصمانكتاباتهمفعكون،باكتابةالبدءقبلللهمعلميةبحثطريقةايإددون

ت!دامامالانحطاطيةاوضماعهفيئفسهالعربيالمجتمعوجدهكذا.نظريةارضبةايةندوالنحوهذامحلى

الحضارةامامبقفالمتخلفةالاكطالحيةباوضاءالعربياًلمجتمع،جداحاديكتبونالذينالقلاللالعربالمؤللفينمنهوالبيطرنديموالدكور

اماميقفائميبيةباسسطالمنحطاًلعربيوالمكر،المتقدمةالبرجوازيةءعديدةنظرياتعلىمعتمدينالوضوحكلواضحةئظريةادضيةعلى

والعكئولوجيا.الحديثالعلممننابخليلاحمدخليلالسيدمناقشةقرأقعندء؟فوجثتوقد

هذاالفاخوريحئاالا-تاذالعرببم*دبمؤرخيصف...كتابفي"ثيقولحيث"الثورةاًلىانكسهامن"اللبيظارالدكتور

!ذه-!مناولا،ال!ريركألاا!و!لأتمنبكيرا!حاداركاظريارر!ادمجاءتولكن!اواًسعاطللاععلىكينمكثيرةاقتثاساتاللبيطارال!كتود

نط(!فيارتفصيلاتلهذهالنظرفيالتقييميهمئامابقدرالتفصيلاتفيخذسم)18("الرئيسيالموضوععنغالباو!بتعادءالكتابلحشو

هادكلضين.المتالحضعارتينبرينالحضابىبةاًلهوةتفسرللتاريخماديةن!رقيسالاستهثهـاديبا!نهج+ةظ?"بي!"رالدكتووعلىخليلالسيد

ستئبعثبالعربالشر!احمكاك!م!صن"الفاحوريحئايقولغيوالمصطلمحبهداخليلالسيدجاءاينعنالريولاأ!()9،(التطبيقى

اوقولىطر،قىوتنيرالعربيا)ـمالمفياشراًقاستصيرالتيالشراوة.خر3ئظريعلماياواًلمجتمععلمقيالموجود

الالصالهذاكانوقد.والادبافةلثآواالفكرميادينفيوآ!سعرفيالىانفيجبوعميقةعلمية!طونانارارتاذاالكت!ابةان:اكرر

!رو،!اواءرىاكة*لآ!ررر!وا!لاقوىمنعا!لا....بالئربتحلميلاا*هكدمتول!ذاونظرياعلمياعلعيهاتقومالتيالمفاهيمقوضح

فاخوديفيفو)3؟("ار!وماهـ*م!هامنلا!هـكان،الكبرى!ضروجبا"اتهملاان3"لىو"ايثقافة"ولمفهوم"المثقف"لمفهومنظريا

واكثوهاالتهضةمقدماتاهـمبالمربالشرلىاحمكاككان":قائلابالمنهسج"لسمىبم!ابالاخذاو"بالحشو"او"الموضوععن

لاهـأهذا؟جم!ألاوو8ب!ذه"الاح!كاك"هذاكانولماذا)،2("تأثيراايهاوايعودةالاخرىالعلميةبالمصالوفلاسنشهاد،"الاسنل!هادي

بلافمافةهذا،ن!ريةالةيهللكلا!مؤرخعليه*جابةقاخورييستطيعالىالانوانتقل.العلميةلدظبةالفقريايعموديشكلعليهاوالاستناد

يكونلمحدثمااناذ،خامحة"احتك!اك"لكلمةمالهاست!عانالىالمربيوالمثقفالمعاصرةالعربيةالثقافةموضوعوهوالرئيسيالموضوع

وهذا،حضاريمس!توىعبىوتحديااصطداماكانوانما،احنكعا.البحثهذامفاهببموضحتانبعدالمعاصر

منكبيررودفكريشغلوهو،موجودارالماالحضاديالاصطدام

ند،!اللدكقورو)26(هحاوي9ووليد)25(زديقكسطنطينمئهم،يئامفكر:ال!يثةا!عربيةالثفافةا.ل!مركو-2

ادوبيةالحضارةمنب!ه!والحضاريال!نصادموهذا\27(البيطارالمعاصرةالغربببةاسضارةلمجلى!أالحلااتحدي

رون،الت!خلفاوضاعتخطىالقرنيمأربمامنذتحاولالتيالحديثة

سيورفيعنهاالكشفنحاولسولىلاسبابكبيرئجاحعلىالحصولعشرالرادعالقرنفى*سلامية-اًلعربيلآالحضارةافولمنذ

اللخبل.هذا!سلامالعربىالمالمعمتقريباعشولتاسعاا)ـقرناواخروحشىميلادي

المجتمميحابهـهالذى"تر!ىئوعبةالىهئاالالشارةمنبدولاقسبدأتالتىالتجاريةالرأ!ماليةسقوطفبعد،رامسيحضاري

ان!افنكتفعيةالنيهذهتحلي!ولدى.الزمنمنقونمنذالعربىالمالمعاد،يلانحتىعلميلماتحلللملاسباب،العباسىالعمواواسط

رجعى.!ثائهماتقدهىاولهما!حدبنذاتورحل!ءجالااً!نوحتىايضاتكنلم،ا!اءيةش!بهفترةالىالعبى

ات!و(وجباواالحديثوبىالاولىالعلمتحديهوالاولالتمحدي.اللعمي!العلمي

ءلمىيقومال!يا"تخلفاثعرلىوالفك!الفبيةللاديولوجيةالحديثةممر!و)مس!!الفرتسىحالةالرزارعشرالثامنالقرناواحرلي

نا!وغم،!مياطاررما!لا!ىرىوووا.والشعوذةاهـ-ءربتجل!عو،اـ،لبقاتاكلتاولوهو...عامالجهل"زيارتهبعدفكت!

التيهىول،وا":واوجياث4الحدالعل!تحملىالتيهىامرجوازو!االصنالمحتى.اًلرمبلةالفثونوالىوالطبيعيةالادبيةالعواملكلفى

،جداتقطصياطابعأيحملانواًل!شولوجحياالعلممنكلالهان،طورتهماالعربيةاًاًلهول!احوالوكلالت)02("احوالهاابمممطقىفانهااليدوية

النخلف-لقضا/4الاقنصادىالخحلمل:طسىس!ام.انظر؟()1الفترةفرء.سوءاكثر-طقلمافيتفسهاالاحوالهذءهيلاخرى

.....--....باور؟باوسعياوروبافىالسا"لدسمالي2اًلرالنظامكاننفسهاالتاريخية

م!فالى-التط!يم!واللرأ6نموذج..اامممنةخاضلالسافمعل4اصمفخة*9د3ا!-"طورة،الرجوازيةالطبقة!اورم!تطاعت،!"(مالىسروعةخطىفى

..مذهلى،بشمكلى*لىتصادياليموممدلىرفع،والعئكنولوحياالحديثالعلم

.93صفحة!علنماكما،*قطاعي!ةالفترةفىسبقهالذيدالمعدلالمعدلهذاقورناذا

طيبي:بممعأم:ائظرللاهريالليةالعام!.المفهومعلىللتعرف(122
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.55-23صفحة-6891ينايو3؟فهـحأاالطببعةداًر-6891ببووت)الثورةالىالنكسةمنا!بمطار

.885صفحة!الذكرالانفالمصدر-الفاخوريحئا(23)118ه.فحة-6891يولبو-؟سنة-9رود-عربيةدراًساتمجلة

الصفحه.نفس-المصددت!ف!س(24)ئقدلانههوخاليلالسبد.ونقد؟ا911صفحةمنالأهـتشهاد-013-

ابيصا-8!91بيووت-النكبةم!خى:زري!قسطنطيق7ن!و(02)عدمهـدالمنىولا،ايعيطاركتأ!ف!الضعفئق!وليسر،القوةنقطة

(وك.(!ملايبرزالطموار-6791نجيروت-مجدد!البةمعئى:لقكأرالبيطاراسلوبوى-ايرشلخصوتقدئا،الميطارللسبدلديئ!ائقدوحود

ايقاهر.لةءالطليعةمجلةقيقربماسيئثصرزريقفكوعلىنقد.بخللتار*.لتوإوجىمفهومهف!،-2الأبمائى

-ءانجز-والبناءالتكبة:قمحاويوليدالدكتور:انظر(26)121صكحة-الذهـرالسابقالمصدر؟خليلاحمدخليل،91)

ا)!ور--!-المملإبقاً!دار(5691الاولىالطبعة)-6291بيروتلدىخدراالسب-كلد!االتىالنقاطبعصانهئاالاشارةمنبدولا

الثلالية.عل!،الاولر،رحةبالدمركزاكأنالنقرولكن،فعلاالهقدتستحقاللبيطار

ائكحةا9-،الثور-ب!ا!فعالة:البيطارئ!يمالدكتور:انظبر(27).اجئببةيةئكللمراجمبيطارالدكتورع!دة

لى1اينكسةمن:ب!طارالدكتورالضا-*نحاددار-6591بيروت--العهـب!بر!درربفيت!ر؟ابفاحهيريحئاصمحلا:فولئى(02)

الطليعة.دار-6891بيروت-الثورة8850صفحةسالذكر*فالمصدر
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المعامرةالعربيةالنهضةكانتفلكد،لعربياالابعنالقيمةموسوعتهفبىكانتالبرجوازيةانبل،دجعياالبرجوازيةبهاثتهاكلفليس

)03(غيرلأبهوالعنايةا)قديمالتراثاحياءمنتتأللفعلىالتناءمنامثيرنرىمأركسكتاباتوفي،تقدميةقترتها-الاولى

نقاشبمفيبينتكما،المعاصرةالعربيةالثهضةكانتفلقدلذلكالفكروت!!ي.واليكنونوجياالحديثللعلملتطويرهاالبرجوازلة

طابعذات"،"الحرية"صفحاتعلىحاقدالقاثرعبدالسيدمعاشاراتبهذايمئعالعلمىالعكرلالطثمعميالغيبيللفكرالعلمي

منالنهضةهذهلتحردلميلانوحتى،الابريانيالغزوامامدفاعىاولمنفهاعنالدفىاعالغيبيةفتطيعاًلغيبي،ولاا(فكرعلىالاستفهام

منهاعقلانيةلااشكالااًررفاعاءررقدو.الهجسممو)-عالىا!ررعع4-موالحديثةالنهضةحركاتفاقلذللك،نهايتهامسيرةهكذافتبد2،العلم

الامبرياليسةالحضارةامامللتباهيالاجدادحضارةعنا!غبارنفضالتحديهذايكنولمم،التحديووامديرخةاحديثاالعربيالتاريخقي

اخرىفوراتئجدبينما،مجيدماضايضالهمكانالمعرببانلخربيةا.الرجعيةالمجالسبعضتدكلىكماالعربىالمجتمععلىضررا

ل!جيرأكانار،يماضهاءلىتثور،السبيلأارصينكورةمثل،تحليلهبصددئحنالذي،الحضاريلمتحدي2التائبالحدولكن

التحديردفيتفيدلاالمأصيذكرىبانلاقتناعهاوذلك!اللعرببالماضي،الاستعماديالتوسبعملياتهوالحدوهذا.همجيابلرجعياكان

هثااجلمنالتضالطريقعنالمستقبلفبئالتفقيروبانالامبريالبىمسصلو!ءمعيفةلامةصجرماستممادينظامتحديهوالتحديفكان

العربيسةا!نهضةكانتبينما0بالتحرراأوحيدامفيلهوالمستقبل،برحديةالتحديه!االرد*علىالعرببالمجتمعءلىوكان.امرها

العرببةفألنهضة)31("الماضيامجادعلىقىقد-اجمالا-الحديثةالردودهذهوتحليل.جدامضتلمفةل!داًلروكابةلت6والتقلميالرجعي

الاديولوجيةالهلمميالتحدي!لىللردالحديثبالعلمتتصللمالحديثةافكر1يثئلالذيال!مؤالحوللاجوبةالوصولعلىسيساعدئاونوعيتها

التحديعلىلتردباللجماهيرتتعلولماًلغربقبلمنالعربي!ةالغييةالتصدكب(لمعاصرائعربىالمجتمعيستطع!ملماذا:وهوالمعاصرالعربب

علسفطيااًلردالنهضةهذهتستطعلموهكذاالتوسعيالامبريالي؟الغربيالحضاديللتحديالفعال

والرجعي.التق!ميحديهمنكو!أالئربيارحضاريالتحدي

الحضاركرالتحديبدءللدىعميقنومفييرقدالعربىآ!شمعكاناًلتحديعلى!طكودالحديثةالعربيةاشهضه-3

ان!ا،وبهـاموليستيقظلمبلاستيقاظالمجتمعهذابدأوعندما،الغربيا!ننصفال!ربىهمحتمعالغبربىا!فمماوي

الثقافةئطا!فيالتعليملرصمة!ااتيحتالتي(لمتنورةباجرافلقط!وف،معأصرعربىكطبكللمجماتقريبائجدها"ا!نهضة"مقول

(رلرشإفربت،ابتىسثممأرنثالذتلك!ماناحضالفئةا!روبالةالمتقبمةنجىابة؟صمالل!رحوااً،!وهـلآهذهقهمع!مولكق،كبيرةلدرجةشائعةالمقولةهذهاصبعت

-...م.(لمقولةهذهش!يوعشايع

وكاناوروبامعاننجارةنطا!ثيئشأىالتىالتجاريةالبرجواريةاو،وياريخيائظريا،المقولةهدءمحتوىلتوضيحالوحيدم4والمحاول

نجدلذلك،الاولىالدرجةهـءوممرلبظنالتجاريةالبرجوازيةموطنانتجهمفكرممبر-رأيىفي-هوالذي،موسىسلامة"حاولةهى

الحديثة.العرببةالثقافهمرفييثكللالطالبلديئهذينانفيىهي،بلاحرىا!لة،4ةالمحاووهذء،المعاصرالعربيالمجممم

لقافةهسيالحديثةالعربيةالنهضحةعليهاقامتاأتىالثقا!ةفيجبنهضةفىنحن"موسىسلامةيقول."النهمعةهىما"مؤلفه

نطاقفياهـصدتتولىالبرجوازيلاوكانتءجماهيريةلابرجوازيةاذ،ا!تفرجمنموقفمنهانقفالاا/ضايجبو،اكهضةمعالينفهمان

هذهيناقضذلكلانالجماهيرتعبىءلمفهي،لاالطبقيةمصالحهاالنهضسة.المستقيلىنحواتجاههاوئعيشونعاونهافيهانعملانعلينا

التحضيريبنهطذللكلاناهـتقبلالىتتجهل!وهى،الطبعقيةالمصالحنقودمنمؤلفاالثراءيكونقدوكن.وشمابوصحةوثقافةوقوةثراء

مجتمعبتاسشىواللقيام،الراسمال!ارطوراعادةاناذ،للافركيةوليممىخداعاالثبابوواًلصحةوالثقافةالقوة-طونقدكطفيائفة

الحديثايعمرفيممكئايرعدلم،اًلرأسهمالياًلتطورئطا!فيحديثرشسبلتينفكرتينعموور!مىلسلامةلاستشهادهذاقيحائرىا28("حقيقة

الابحاثذللكعلىبرهنتكما،والامبرياليةالاستعمارظهوربعدخسصنا!اًرادتان،اكص!ت!ضب!البءتتجهانيجبالن!ضةانوهما

موديسلنظريةتحليليلدىذلكألىاشرتوكما،الحدي!ثةالاكتصأديرقيءلىرووماأتىاًلنهضاتفهئماكا(تقدمداؤماتعنيل!النهضةوان،اصيلة

)32(اضخلفاقضاياحولدموبضرورةرو!ووكد،وايمعلمبم!كم!و،موسىسلامةنرىلذلك.ا!يف

التجاريةوالبرجوازيةالاداريةالمرحوازيةمنكلعلىكانلذللك.4هولاتواا!ؤاهممنالانسانت!وولماا!ظرىالو!وكا

وكاق"التكليدويئالثقاف!إولمح!العرجم!الئضاريتحدى41علىالردءفهسوه!حولأـهـيئااًلس+ددةالفوصىالىموسىسلامةويمث!ير

علسىتقومبكونها،الحديثةالعربي!ةاأثقافةاستطاعةعيمذلثمتنىاًلقيمتجددبلادنافىجديدةيةحييماًيامن(فهـءاؤط!قتلقد"النهضة

ا!اصر.الحضعالعربيقيثورةاحداث،القدلمة1)مقافةفي،الىنؤلاولكئنا.والرقىوالاحتماممالحيل!معائىقىوالاوزان

ر!ظرسهالمجديدةالتطويراتصحةعلىدليلايرشكلىذلفىكلوكانبالقسامالقديمةبألقبمنأخذهلئعرلى!و-رددوارتباكاختلاط

منينياتالعشرمنذالثالثالعاللملقمضاياتحليلهانطا!فيلاالماركسياخثطهمااسوأان؟القديمةالقيمهيهل؟النهضةهىما.الجدلدة

البرجوازيةمقددةعدملاملباتتروتسكيمحاولاتوخاصة،ألقرناهذاارر!لء!ءهـصننتمرواق.وؤطردههاسبمربخاهـر!ننتمران

!صرئافس،ائدبمقرامة-الو!بةالثورءبمهامبالقيامالوطنيةاهـ3وزرمودصجأت(!ىاًلوسكل!القرونثهزمانعننعجؤثم.ونخضعهه

الو!لا-الثورةوظاررفرر!لالضروريمن!لكلهـا،الامبويالى)92("ا!ماءالىعودواثدع،ة

بثقافة*تيانعلىكادرةوحد!اهبىالتىالبرو!لمتارياالىاللد!لقراطبةالمتخ!لمفايعوبىالمجتم!ملدلى،الفعلملردودمعاأجةاًجر،هىهذه

لص3ل!ءاوذهو!طيعيالىالامرالتحديعلىالردتستطيمجديدة.الغربعةالحضارةت!حديءدى

-42الصفحةعلىالتثمة-إلاجدادالع،ادعيمدةالغولىالحضارىاكحدىعدو،الردبعنبىهل

3؟9صفحة-الذكرا!ملفالمصدرالفاخوريحثا:انظر(.3)؟الرالعةالمبئلمةاوضامحنامنبنالخربمجدبدمستقملعنالحثام

ولميها.وماالقرز،هـكتصف!ذأنفسعبم%ومفكركلوحدالاسعثلةهذهامأم

بةء...ء-....(!(ئدالساً!لجاه!لكض.الاجوللاواًختلفت.هذابومناوحت!،المنمرم
ءلهسىالمماطوصعاوالمقدلدد.طيبيبسام.الطر31

-6-3بتاديمادآسعةالسنة-415عدد-الحرية"في-الحرولىفسبئالفاصوديماحئأبيقوكما،الاجدادتراثالىلي"،.ودةير!و-ل!عان

.ءاصفحة6891مكتبة-6291ببروت-؟ائهضةاهم!ما:موسىلمملاهة(28)

التخلف-لقضاباالاقتصادىاًلتحليلثطيبيبسامثانطر(32).عء-لمفحة-المعارف

اللذكر.ا؟نف(لهص!ر.11-01:صفحة-المصعدنفس(192
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هـصموحودةغيرالنوعيةهذهانلحلىالعظمالدك!تورويئلمدء.اً..7"....:ير
لمعأصرهاًلعردبهالممامه

والمعداتالادواتفسانللذلك،الحديتالعربيالمجتمعفيالآن....

يعيقمماغيبيةزرالحيةعقليةمعيشنىتشعلللديناالموجودةإضكتولوجيةا-21المهقحةءلىالم!ننورتتمة-

علىنؤكدتجعلنانقطةو!ذه.المعداتهذهمنالضروريةالاستفادة

موسى-سلامةبهطاللبماوهذاالرراعيةالصقليةعلىالتغلبضرورةفقمتبالغااهتماماتروتسمكيتحليلاتاعطيتوفد.ارحوالمجتمعألى

السئين.عشراتقبل)32(التحليلاتللهذهشاملةبدراسةمزةالب!

لأفتاجلمنالمجالهذافيجهدابذلقدموسىسلامةوكان

لا،جادعبدهوهحمدالافغاليمألدينجمالمحاولالت-؟،اللعربيالمجتمعفيبثيرةففومجديدةتقا!ةايجارضرورةافىا!نظار

جديع!.عرب!ةلاففطكةالعربيللالسانالأنساييةإلاوصا!محادةواألقديمةالاصر.ن!وزاجرمن

العديث.تاريخهفيوالحرمانلالمفالأيعرم!/لمالدي

منطلقهافياكي،الدراسةهدهمنالاولالفصلفيبيئاللقدثقافيةتحركادىيحتاجاجتمأعينحرللروكل))موسىسلامةيقو!

!ةوتحبعلافةمثقفلكلوانطبقيمحتوىذاتثقافةكلان،ا)شظرىراكدةثقافةعلىفعيننيا!تستطيعالتيانزراعيةالأممغيرووررونيس

هوالمعاصرةالعربيةللثقافةاللطبقيالمخوىفانلهـذا،طبقتينثقافةاللىيحتاجالمتحردالمجتمعلان.زمنوخولأسباينولاشحرلرلا

الاشكألهذهيجمعومامختلفةاشكالأ"كانتوانالبرجوازيالمخوىالقلابلايجادالتقافيالأدقلابضرورةهناومن.متتومحةمتباينهييتحوكة

خلقعلىقادرةغيرالمتخلفةالبلدانفيالبرجوازيةانهوالمختلفةنفعلهللمماو!ذا)34("وايىبأنالصينفعلتهما!!ذأ.لحضارةلفي

ربيجعلها!اهذا،اللجديدالمجتمعالىتقود؟ماهاجديدةتقافةارردوانالتقليديةلالثقافةا!رمحنبعدلخرجلملأت،الأنحتىنحن

فسبيناكص،يمقراطيةالد-الوطني!ةألثورةوظائفحملمحلىةقادرامةيأخسزرانالمستطعمنوليس:"موسىسحلامةمعرة1بحرهنا

.اعلاهالمذكورةتروتسكيعندراسضنافيتستطعلمقديمةثعاكةعلىتعينتيثايتاذأالعصريةباللحضأدة

بيجميسعالمختلفةالبرجوازيةفئاتيجمعاءذيالرباطهذاولكن)35("فقطادزراعيةالحضارة.شمرانالاضيالمل.ناريخها

الاتجاهاتاسةدرمنيمنعنالاأنيجبالمتخلفةاليلدانفيانوا!افهذا،العديثةالغربيةالحضارةاشجتهبماآخذناقدلناواذا

البرجوازية.!ذءالمختلقة"الحضارةضيو!"هـنحن،الحضارةهدهلمستوىوصولنايعنيلأ

الوطنية،اًللبرجوازقيا!بر-اهالاول!ارراناذجاهان!اكىاناللسيسارةنركب"يقولالذيموسىسلامةانكبيرمفكرناتعبيرحسب

الثقا!ةالىالعودةهيالاتجاءهذاوخلاصة،للامبرياليةاولياالمعاديكيفنعرفلاولكننانيويورلداولندنفيوالفناـيعلمصتمهاالني

التحديلواجهةكوسيلةالقدب!التراثاحياءطريقعنالقديمهولكنناأوروبافيوالفنا!مصنعهأللذجميالورلىعلىونكتبنصنعها

-.والحضاريالامبرياليالاوروبيالدهندليهااهتدىبعقاقيوولتداوىنصنعهددنعرفلا

الموالمة،الكومبرادوريةاليرجوازيةاتجاهقهوالثانيالاتجاهامابمايديخاادواتناصنعنااذاالاالحضارةهذهنملكوالن.اذهاشادون

قشورسواكرر-قشورعلىبالانفتاحالانجا.هذاويتلخص،لللامبريالية،سنينبعمدالاهذالنايتمولن.بأذهانناوقوالبهاصيغها،واخترت

بالتقليديةهيليستثقافةاثئتيجةقكانتاللعديثةالاوروبيةالحضارةايةمحلييعاقبناوكانائ!اننا!مقدلح!ما3والاستغلالالأستعمارلات

السسايةلها!شيمتفسخةثقافةوانما،جديم!نجتقافةهبموليستامتلاكفترةالىنصلوللن)26("ابضكاراواختراععلىتدلبادرة

اللذكياللغربياًلحضار!ي!اننحدكيعليالردمنانوعاهووهذا،حضاريةاخذفنبلاللحديثبالعلمالاخذنسضطيعولنباللعلمالاخذقبل-الحضارة

الاودوبيةالحضارةفبمالانغماس"قمحاويوليدالدكتورسماهيعنيوهذا،اللبرجوازيةاءقوى،وحملتهاالتقليديةالثقافةمنالوداع

التقديروتستحقحقافريدة،ثالثةمحاو(ة!لمكوكانت)93("الامريكيةوالجماهيراللبروليتارياتقورهأ!ذكيالوكنيالتحرركبمألطريقاخ!

التجاريةاللبرجوازيةصفوفمنالمحاولةهذهوصاحبا،والاحترامموسىسلامةيقولكمافسنبقىذللكوبلاالثوريينالمثقفينمعاكادحةا

ه!هوكانت.عبدهمحمدوتلميذهالافغانيالدينجمالوهماا!ربية)27((ثقلاءضيوفابلالحضارةعلىستيوفا"

البرجوازيةالرثوداكثرهيالغربيالحضاريالتحديعلىللردالمحاوالأجاءماليؤكدهذ.ايامنافيالمجدوالعربيةالاوضاعنقدجاءوقد

مضيقةحعوداتضعكانتالردلهذاالطبقيةلحدوداولكنراديكاليةيؤكدالعظمجلالصاديفالدكتور.طويلةسنواتقبلموسىسلامةبه

الراديكالية.للهذهالتهـنولوجي!ابأدواتالاخ!انعلىالمؤلمةحزيراننكسةبعدنفدهفي

العربية-التقافةمنالوداعاخذيريدلاالافغانيالدينجمالكاننوعيه"توجدالالواتهذءالىفبالافافة.التخلف!لىللتغلبيكفيلا

لقبتستحقنصةاًيةانتمامايعيكانولكئه،التقليديةالاسلاميةالجسديةالفعلوردودالثقافيةواللخلفيةوالنفسيةاةهقليةمنمينة

نايعيكان،جديدةحضاريئبأشياءتأتيعميقةاسساوتحملانهضةا)38("ا(حديثالانسانفياللصت،عيةاتذورةغرستهاالتي

ولكن.التقليديةالثقافةالسىعلىالقيامتستطيعلنكهذ.نهضة

درجةالىراديكاليتهفي!لذهابمسنعدايكنلمالاففانيالدينجمال:في-التالثوالعالمتروتسكي:طيبيبسام:انظر(33)

وللاحظاتهيمكنماهذا،.بحذافيرهالحديثالعلعيبالفكريأخذتجعلهصفحة-6891اغسطس-العاثرالعدد6السنة-عربيةدراسات

الافغ!اني،يحاربحيث"ا!دهريينعلسىالرد"الشهيركتابهفي.111-.8

ا!ؤلاني.اطميااولديار!كر،هوادةوىرون.124صفحةالذكرالآنفالمصعر-موسىسلامة(34)

وسطحلاًلىللوصولبمحاولتهاذاالافغانيجهودتلخيصيمكن.العقحةنفى-الممدرنفس(3ع)

يصلحوهذا.الحديثلأالعلميلأالثقافةوبينالتق!ريةامقافةابين-"691بيروتسلللثاباللطريقمشاعل:موسىسلامة(36)

الدينجمالبهيأتلمجديدبشيءيأتلم؟لذكيعبدهلمحمدايضا!8صفحه-للملايينالعلمدار-النالتةالطبعة-

حضاريمما("تركيبايجادالائنينمحاولةتسميةويمكن.قبلهمنالا!غاني.الصفحةاغسالمصرهـ-نفس(37)

اء..ا....و..ا."....?والنكب!ةالحديثالعلم:اً!مجلالصادقالدكتور(38)

لعلميةلمعافةمحلىي!المحلمديمةالمهـمافةمنلح!ا!بحمويثةعلىاغسطس-العا!ئرالعدد-3السنة-عربيةدراسات:في-الاخيرة

طيبي.بسام:العظمالدكورلآراءمناقشنيانظر36صفحة-6891

قورنتاذا،جداتقدم!ياالافغانياهـيناجمالكانالمعنىبهذاالمريسل-4سنة-!عدد-عربيةدرالمعات-النكسةمنتعلمناماذا

العلميةبالحضارةلاتصاله،فالافغاني.الاخرىبالاتجاهاتهـركته

!ىبسامالسيدالى.ايفعاانظر-يليهاوما31صفحةس68!ا

الآنفالمصدر-والثناءالنكبة:قمحاويوليدالدكتور(93)مايو-4سنة7عدد-عربيهدراسات:في-"لعظمجلالصاد!من

ا؟3س327صمفحةالا!ال!-الجئهالذ!ر9.1س501-صفحة"691



العبقركيوروسوالولتيرفكروبهجرالعقلانيةابيقوهـالماديةقل!فةمثلاسامعيهامائميعصع"البهيعحمداعاهـكتوريقولكما،الغربة

كانتكلشرالثامنالقرنحنىواللفرنسيون":الافغاكييقول.العفلانيطر-خقعسنولكن،المسملموناليهيصلانيريدالحياةمنمنظورا

فولنييرظهرحتى،الايحلالورومالترابطقوامها:ماضلةاخلاقلهمعبدبنمحمدينشدهاللذبماثلكانبينما...باللا!مالتمسك

.أشدهمحلىألتحللفندأ...الدينمنوسخداوروسو).4("الاولالمسلمينحالوهوةالماضيلاريحفييعيمتيالوهاب

افل!!وافسدت،الفريسيةالثورةافرمتاتيهيوأراؤهماباليةغيرألتقليديةاتنقافةانكبمالافعانيلدىال!ئشيةا)!رة

علىآوقا.المذاهبوفتابعتالمشاربب!فاختلفت،ابنائهاكهـنالكثيرفيتقفكانتلانهااًنذاكلقدميةكائتايمكوةهذه،لللاصلاحوتحتاج

تدأركولو(الاشراكيه)"كومن"ادمذهبوهـوسومولتيرمدهب،للأصلاخكل!ارافضةالتقليديةبالثقافةكل!المنس!تةاللحركالتيسار

)46("فرنسااديمعلىالاشتراكيةلنسفتالنافعةا!مقائداربابالامرولكن.بالالحادالافغاليالتقيالمؤمنفاتهمالحركاتهذهجعل!للدهـجة

كلا،واحدوبنغس،ي!عاربلمحالافغاني،متطرفةيمينيهامكاراهالرىالعربىالمجتمعبمتطلناتتىلالان!وج!لةهرا!منافيأدفكرةهذه

وروسولفولتيربمحالىنجهوذلكاـلتقدمية،فتر.نهفيالبرجوازياللفرمنيضعوىالبهيمحمداللدكتورفلم!رينفانيذللك.احايةاار!هـةفي

فيئورةلافمالافغافيممعاداةجانب(الىهذاالالشتراكبموالفكرتكتعيالتيالاكعاليافكاربناعرونعندماالرجعيةأجبهةافيانفصهم

الأفغانييتمنىئم،ارهظمىالفركسيةارثورةوهيالي"لأ-اتاريرحنشأتبميوبوهي،اللداخليةالجزئيةالعيوبهكما!حةالىالدعوة"ب

."للاشتراكية-نسفتلو)اانادادردون)41("كبارمنعليهلرا-كممابسيبالاسلاماهمالعن

والسوسيالسسظ))يفولحينالآمغاليرجعيهمنألمزيردلفسمعللثقافةالشاملارنقدوانكافيةيخراصبحتقدالجزئيةالمعاللجة

(الأشتردكيوىزوالكوم!يوت(الع!ميون)لتيسلتوا(الانجنماعيو!).يةارحالالملحةوظيفتناهوالتقليد-بئ

،لمكل،الكلواباحة،لافةالالساليةاةمتياز(تهـلمحعجميعاغايتهمالمادكطالمنهححسحط،!رهبمنظارالا!فانيافكارل!حا!جونكن

الطبيعيالحقطلابكللمىالواجبمنفان...الغلفيالاللوانتراك..اتاريخي

الطبفةعلىحقداالافغانيلدىولرى)47(،،الأساسينهذينينقفواأنبشكلولكن-اللعربيالغيبياللفكرالاقغانيالدينجمالحارب

رص"ئآالانتقا))نزيزةهوالاشتراليةاوجد.نهماانيقولحيئالعاملةفيالجمودوتفشىالجهلعم)ءيقولفهو،اللعلمألىودعا-معدود

لهـ،("التراءادباب!نالعمالفيأدجسدومحواملوالاخكام،الكلاميخافبانهالقرانعلىتخرمواحمتىاللعلماءبرداء-المتردينمنكثير

وهدأ،اللعمالن!ىافحسداساسالاننشراكيةانالادئانييعتقدوهكداويرنول)؟(("يقولونممابرىءواللقران،الثابتةاللعلميةالحقانق

اودوبافييينالبرجوافيادحافدينلدى،حرفياواحيانا،نجدهماتماماكانفان،اللع!ميةارحمقائقيخاللفانيصحلااندينان))ايضاالافغاني

!لىيخربمولالهاريحلصطبفخهيمثلهنا،الافقاني.الاشتراكية!لى)12("دأويلهوجبالمخالفةظاهره

التجا!ية.اللبرجوازيةفيمحموا!نهجم!الان"فيقولالافغانيجهودالقلعجبمفدريالسيدويفسر

،محبدهمحيدفكرنفسهوإلافغانيفكرفاناعلاهذكرتوكماضروراتيطلبقبماتفسيرهاو؟ندينقويلالىيدعواذالأفغانيالدين

الغك!علىانفتاحااكثوكانعيدهمعمدأنهوبينهمآاللبممميطوايفرقالبصر،1الاجتهادالىيدعودهو،اللحديثةالمدنيةوروحايحاضرالعصر

أدسوسيولوجطعىنقوآالتيمخلمونابننظريةدرسقدقهو،العقلانبماللحرفيالتمسكاًو.الاقدمونبهجاءمالكلالاعىالتقلي!منوينفر

يقعول؟ماللاسفضاعأمظريةاهذهحولمخطوطاوكتب،الماديةالرجعيالالجاهالدينجمالوحارب)((("المفسرونقالهءلمبكل

فكرفياخصائيوهو،امينالدكتوراشنآروقد.امينعثماناًلدكتورقانسب!موهزيم!ءالتقليديةبالثقافةالاعمىبالتمسمكالقائلالمحافط

اهـىاشار،طويلةسنواتمؤلفاتهودرسايكثيرمحنهكتبعبدهمحمديقول،الشرقيينمنوغيرهماواففارسبمالعربيمنكلاتسمعتزاللا"

بالغلسفةتأثرهكوكذل،)9؟(خلدونابنبنظريةعبدهمحمدتأثرمدى،الامجادالافيالاولئكوذريةسلالةومنالاجداداولئكاحفادنحن

ولكن).5(الماديةالعقلانيةسينابنافلسفةوخاصةالاسلاميةالماديةابا؟نااولئك،نعم.الاحزانورزيدالاشجانيثيرمما،ونجنونحن

،عبدءمعمدفكرفيالماديةضهنفسهاالشعواءالحربذنكرغمنرى!وامعرتءواسوءتا.ولكنعواف!لمبهمالزمانجادقدواجدادنا

)51(الافغانيفكرفيوجدناهاالتياللحرب.نلكواستخلفونالنااورثوهومابمخلفاتهمفعلناعماسالوناهماذاواخجلتا.

الثقافعةدبطهيعبدهمحمدفكرفيالرئيسيةالفرةولكن)5؟("!عليه

علىواكد،!الدينالعلمبينتركيبايجادطريقعنبالعلمالننقليديةمابقصروتقدميتهبراديكاليتهذهبقدالافغانيالدينجمالاننعم

نفسها.الافغانيفكرةوهيع()2امينعثماناللدكتورايضاذلكيكونحضارينجركيبفطالب،التجاريةللبرجوازيةقبعيتهلهسمحت

الافغانيمحماولةانالىالاشارةمنبدفلاآلفصللهذأوخناما.الامبرياليالتحديممالمكافحةاساسا

الاىنفمكان،ا!بقية!بيقهاوذللكفاشلةكانتعندهمحمدتهونهلهالجريمةهن،الافغانيفكرفيجدارجعية!ظاتهناكولكن

والاستشلالالام!بريالمةضدالجماووير"نعبئةيحاربانوالاشتراكيةيكرهانمحماربتهجانبالىهذا،للاشتراكيةمحاربتهوه!عنهاالنظرغض

التقليدية.الثقافةعنللتخلياستمدادهماعدمجانبالىهذا،الطبقي.الاوروبيالعقلاليللفكر

البهبمةحسنالدكور!طننقلا:الافعانياللدينجمال(46)وبمحاربةاًلئديثباللعلمبالاخذنفيهالوقتفييطاللبفالافغاني

37صفحة-الذكرالآنفالمصدروصلتهالحديثالاسمياللفكر:البهيمحمدالدكتور(.4)

47صفحة-السابقالمصدو(7()-الرابعةاللطبعه-تاريسسخبدون-القاهرة-الغربيبالاستعماد

:كتابفي.الاسلامفيالاشننرلكية:الافغانياندينجمال(8()63صفحة-وهبهمكتبةمنشورات

بيروت-وتطوراتهاالاشتراكيةاًلمذاهبفلمسغة(محرر)المصرياحمد.الصفحةنفس-المصدونفس(41)

؟اصغحة-حمددارستاريخبدون-اًلدبشجمال:قلعجبمقدركمعننقلا:الافغاليالدينحمال(2؟1

الامام-المصريالفثررائد:امينمحثمانالدكتور:انظر(9()-5691بيروت-اللخامسالجزء-الحريةاعلامسلسلة-الافغاني

012صغحسة-المصريةالنهضةمكتبة-5591القاهرة-عبدهءحمد12صفحة-للملايينالعلمدار-الثالثةالطبمة

يليها.وما.الصغحةنغس-المصدرنفس(43)

ع؟صغحةالمصددنفس(.ء)13-12صغحة-الذكرالآنفالمصدر:قلمجبمقدري(44)

132صفحةالمصدرنفس(51)المصد!.قلعجيقدركي:عننقلا:الافغانيالدينجمال(45)

16-06صفحةالمصددنفس(م2)91صفحةالسابق

43



تصيؤاوثوريةنظريةحتىالاحزابهذ.لدىهنالرتكنفلم.العربيومننفسهالوقتفيللملمويناديوماهـكسوفو!ننيرروسويحاربممن

الماركسيةسعلىتستندانهاالاحزابهذهادعاءرنجم،اللعربيللمجتمعمن،الاستهماربمحاربةويرغباكتوبروثورةالفرنسيةالثورةيحارب

عنها.تكونماابعدوهياللينينية.التناقضاتاضحمفييقعذللكيفعل

واستراتيجيتهاالثورةنظريةان"الىمرقصالاستاداشاروقد

هذهعند.العربيالعالمفيالشيوعيةالقياداتعندتمامامفقوذفان"ا!بسارية"الموىفعلردور-5

،"سياسة"وعئدها"عقيدة"،"مذ!ب"،"مناديم!ء"لقياداتا

استراييجيهمحندهاأميسولكن"شعارات"،(تكتيكالف)"تكتيك"عبدءمحمدوتلميذهالافغاليالدينجمالعاشهاالليالفترةخلال

المملبين!ملانفصال.العربيةللثو!ةنظريةللد!اليسولكن...نومفيتغطكانتالعربيةهالجماهير،!بييسارايهناكيوجدلم

الاماكأة.العمليوالنشاطالعامةالعقيدةبينسحيقةهوة.والنطراقرناهذامطلعحىيساريةقوىهنار.لظهرولم،بسالغوجهلعميق

كسيةالمالىولكنع()5"...وفادغةجامدةمذهبيةالىزتحولللمباد!هذهولكن،وغيرهماالشميلوشبلي،موسىسلامةبنسخصياتممتلة

انقطشعبدونالاتصالوعلىاللدائمالتحليلعلى.فقومحيويةنظريةهبم،جماهيريةبتنظيماتترتبطلافقطفكريةقوىكانتاليساريةالقوى

ماركسيهـكرالعربيةالنسيوعيةالاحزابلدىيكنفلمدذللك،بالممارسةعاماشتراكيحزبلظ-يسموسىسلامةمحاولةعنالنظرغضضنااذا

فيالاحزابهذهفوفعت،جديدةئوريةثقافةالىالوصولعلىيساروالبرجوازيةممثلقبلهـنمنعأنيلبثللمآلحزبهذاو،كن،0291

الثقافةمنقطعةاراد!ارغمفكانتألعربيالتقليدىالشعائرياللفكر.زغلولالمصرية

العربية.ارتقليديةجد!رةعربيةثقافةلايجادضخمةبجهودموسىسلامةقاملقد

!لىىمللعينيكونواللما،عربأ)نتميومحيينانا!نظريلفتومما-للأهـكأولكنالعقلانيةوعلىبحدافيرءاللحديثالعلمعلىلقومفىرية

!قعد-يدعونكما-عنههميدافعوناللذكي،الماركممعيالعلمبمالتراثالجماهيرالىلتصلافكارهلكنوللم،مفكراالاولىجةبالد!كانموسى

بالرغم،والشيوعيون":الحقيقةهذهوبينصفدك!مطاعلذلكاشار،ا!صاربشكلالعددكبيرةفئاتتجدسهذايومناوحتى-.لكئولم!

هائلةمكنيةالىتستندالماركسيةانمنوبالرغم،الماركسيةادعائهممنالمخجلفمن.تستحقهالذيالتقديرتجدلاموسىسلامةكتبوخى

منبرلابالدعايةالربيةالارضعلىاكتفوا،العلميةالابحاثمننذكرانحقاالمخجلمنوكذلك،طبعهايعادلااعمالهمنكثيراانحتا

الاديولوجية"الامية"ترسعخعلىايضاساعدواوبذللك...الثقافةشكريعاليبهماقاممولسىسلامةفكرعندراستينسوىتوجدلاانه

)56("الشعالربميالفكر"اسسوثبتواتسميالتي،التقدميةالعربيةالاحزابوحتى)53(الشرقاويومحمود

اول،القرنهذامنالاولىالفترةفي،موسىسلامةيكونوهكذاالنظريةموسىسلامةجهـودمنبالاستفادةتقمللم"اشتراكية)نفسها

اللقديمةالاطرتنجاوزجديدةعربيةلثقافةعلميةالسسايضععرببممفكراجلمنوالضدةبالعلمالاتنزامعلىسنقومعربيةجديدةثقافةاجلمن

هذافيموسىسلامهتبعاللذكيالآخرالعربيوالمفكر،التقليديةللثقافةالصملوكان.الجديدالعرجمرالانسانيوالمجتمعالجديدالعربيالانسان

فحسبمفكرايكنلمالذبمي،بركةبنالمهديهوالحقيقيالثورياللضوهـطن،مفقودايكونيكاد"اليساريه"العربيةالاحزابلدىالنظري

السياسي.العملعلىعميقتلا!رللفرءفكان،الممارسةرجلبلالاسلوبعلىتقومومقالاتكتبمنغالبايتألفالاحزابهذ.ادب

باختياريأتيفهو،الجديدةللثقافةيحضرفكرابركةبنيقدمالتث!نيعواسلوب،الخطابيالحماحماالاسلوباو،الانشائي

منالعملطريقعنالجديدبالمجتمعالقبولهوالاختياروهذأ،جنرياورميةالاحزاب!ماهملموهكذا،التحليلالسلوبلا،والمهالرات

التيالجزئيةبالاصلا!تالقبولواما،ارحريةطريقهووهط،ا!4،علميةكتابةايجادفي54(لسابقةمناسبةفيذكرتكما،العربية

يعبحاني!"بركلأبئيقول.تجاوزهاولااررةلميديةارر!افةترممالتوريالفكرواتصال،أسسهلتقوىبالملمالثوريالفكريتصلبحيث

طريق!ضكاملاتحرراتعرراننستطيعلاانناالجميع!ضوامحاجديدة!ربيلأثقافةاجلمنجديثةصيغايجادعلىاللعمليعنيبالعلم

فيلكونللنواننا،الرأسمالىالنظامنطاىوفيجزئيةاصلاحات.رعلمية

تكونلللاستعمارمقاومةسياسةبانتهاجالاالتاريخيةمهامنامستوىفعيوخاصه،بالجماهيراليساريهالعربيةالاحرابلتصل،للم

الثاملةوالمقاومهع()7"والخارجالداخلفيالممللمجالاتشاملةذاتالاحزابهذهمعظموكون،العالميتينالحربينبيننشوئهافوة

،الكفاحاجلمسنللجماهيرشاملهتعبئةتعنيالخارجفيللاستعماروعلىالتقليديةالتقافةعلىالحفاظعلىساعدصغيرةبرجوازيةبن!ه

الذي،المتخلفالقديمالمجتمعأتهاءتعنياللداخلفيالمئماملةوالمقاومة.للجماهيرا!قيقيالتوريالووعنالبعد

طريقعنوذلكالامبرياليةمندلتبعيةوعلىالتقليديةالثقافةعلىيقومالتقافةفيتجديدمنعبدهومحمدالافغانيقدمهمافانوبصراحة

.النضالطريقعنالجديدالمجتمعبناءفيجذرياالبد!شبهالاحزابم!مبهقامتاللذكي!التجديدعىيزيدصرةالمعااللعربية

المهديالعربيةالتورةفقمدلدىالثوريالفكرفيالجذريةهذهوان-ضدويهمافتحاقدوعندهالاففانيأنحيث،العربيةاليسارية

التيفيقالبيتهاالعربيةاليساريةالاحزابافتقدتهماتماماهيبركةدنالشاركطلفكرايفعلهلمماوهذااللعلميللفكر-محدودبشكلذلككان

اخرىمرةوللتلإلليل.التقليديةالثقافهفر!الشعائريالفكرفضلتالا!زابوخنى.الالاسيةالاولىقرففيالصجمبمااالشعائري

ا!لمميىلم!و!4الىتثيربر!بن!الثوريالهكربريةعلىاللصينفيالامرهوكماطليعيةتكونارزبوسعهاكانالتبم،ا!شيوعيها

وظيفةانيرىبركهبن"فانسابقةاسةدرفيذكرنافكما،للان!مترلأكيةوحتى،هذهايامنافيالشماليهوفيتناملينينايامالسوفياتيوالانحاد

والتصنيعالافتصاديةالتنميةهيالتالثللعالمبالنسبةالاشتراكيةالىالوصولاجلمنش!ءايتقدملمالعربيةا)نسيوعيةالاحزابهذه

بعبارات&عستالاشتراكيةان.رآسماليةاستغلاليةانتاجعلاقاتبمونمحيةاليمالاحزابانبل،والثورةالعلممحلىتقومجديدةصبيه7فةثقا

بالنسبة.علميةنظريهحسمبلوريلأممارسةولكنجميلةوكلماتغةفالىوطننافياللشعائريلأاليساريةالاحزابمنبلادةاكثركانتالعربية

العربيالوطنفيالش!يودةالاحزابفار!:مركلصالياس(55)العربىالضميروازمةموسىسلامة:شيينحالي:انكر(53)

7(1س6(1صفحة-الطليعهداو-(691بيروت-محمود:ايضا-العصريةاكبةارار-ثانيةطبعة-691عبيروت-

الآداببىا!-؟!91بيروتسالبعثحزب:صفدبم!مطاع(ع6)بيموت-للملايينالعلمدار-الانه(نوالمفكرموسىسلامه:الشركلاوي

113صفحة-691م

بجووت-المغربفيالثوريالاختيار:بركهبنمالمهدي"ع7)المعاعرةالعرسةالكظبةحولملاحظات:طيبيبسام:انظر(ع4)

36صفحة-الطليعةدار-156691صفحه،والكتايةالاحزاب:فصلانظر-الذكرالآنفا!در-
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فامتكادول)3"جذر.سنالشيءهسعدهوراديكالياامونمعنى"،فقطالاشتراكيةراًيةيرفععندساليسحدهياالحربيكلنبركهلبن

الامامالىواحدةخطوةالسيرتستطيعلنالعربيةالثورةانثيسادوالثور!بالعملالحزبيقومعندعاتقدميافقطالحزبيكونوانما

اًلىا!لجاءالعربيةالتودةعلىوجبلذلك،التقليديةالثقافةنطاوفي)58("الاشتراكيةارقسيةوالممارسة

ماركسعنا.كماالجيدالمعنىفيراديكائياعتقادهو،المستقبلثقافةالعلميةالاشتراكيةبينالتفريقعطالبابركةبنيناديالمعنىوبهذا

الثوريةالثقافةعلاقةادوسسويوضح.اعلاءالواردالاستشهادفيالقارةارجاءطنينهايملأالتيالمزيفةالاشتراكياتتلك"وبين

تبنيانالالهاليس...الثورة"فيقولبالجماهيرالمستقبلثقافة)95("الافروؤيلا

فيالتوداتانخصوصا.وتحتضنهاكفهمهافيما،وتقودهاالجماهيروءلمىالوعيمنالاوجهذاعلىاليساريالعربيالفكركانولو

الثوراتلكن.الثقفونبل،الجمهوربهايفكرولميحلملمكلهالتاريخالتىيىيةالثقا!لممحادرسةعلىجهودهلركزالملميةمنالمستوىهذا

وهد.34ل"الجماهيربقوةبلالمثقفينبقوة-تصقلمكلهاتاريخفيارطري!علىكخطوةجماهيريطبقيمحتوىذاتعربيةعلميمةثقافةلايجاد

ادونيسفقاديفهمهالملذلمك،معقدةولكنها،محضماركسيةلكرةم!مناكانوووار!لافيادلممءلى-او!ائماروريثارعرجمااهـعالى

الذينهمالمثقفيند!ببجعلادجمهو؟!ادويىرزاليبائثولسيدو!كر!لممو.حزيرانمنارحامسفيحدثمالناحدثلما،المستوىهذاعلى

ا!ونشياق.ادونشيفهمعدمعنالسيدجلالببرهنوبهذا"العربيةالثقافةل)موضوعمناقشةحولملاحظات-6

قبلمنيطور،ذاتهعلبحدهوالذي،الثوريالفكرانهنايقصد.يلأدابصفحاتعلى

فيسالالتحامعلىقادرةغيرهيالتيالجماهيرقبلمنوليسالمثقفين

هذاانعلىيؤكدارونيسولكن.العلميبالفكر-الحاضووضمها!للناانوور!ر،وكارخيانظرياالجثهذامفاهيموضحناانبعد

للثودةيهيىءافكرفا،باللجماهيويتصللماذاولقيمةلاالثورياًلفكرحول؟لمنماخةدخولالآنبامكاننااننعتقدالمعاصرةا!ربيةالتقافةنوعية

يتحدثلذللكالتاثيرعديمجماهيربدونواللفكر،بهاالقياميستطيعولامجلةصفحأتءل!ىبداتوالتي،الحديثةالوبيةا!ثقافةمشكلات

ولا،الثورسةبالجماهيرالتوربينالمثقفينفكرالتحامعنادوثشىاوا!لاء!،القاطعةالاحكامفيالانزثوخطردونوذئك،"داًبا8"

السيد.جلالىفهمهكماالثوريةالجماهيراهميةمنالتقليلعنيتحدث.ودقيقةواضحةتكليةارضيةكعمللاالتي؟لمالاهيماستعمال

ماركسقال،الونيسقصس!هالذيالمعنىاي،المعنىوبهذا

يمصمبلالمشغصأىلعلمنقدالنقدللفلمسفةلدفيلهبعيلبؤلاوصماكجدالفالفلس!فةقبمبالسالفل!منفة:المسهتقبلوثكافةادوليسأـلمثنأعر-3

فيالبروليتارياتجدبينماالماديسلاحهاالبرولليتاريافي(الرأسما!ماارر!زالس!الأو!هومادونيسالشاعرنقاشممساهمةكانت

لتحريرالمفكوالرأسه!الفلسفةان...الفكريسلاحهاالفلسفلأوالاهتمامالدراسةتستحققيمةبا!كاراتتوقد،جذرية(لمعاصرة

يمكنولا.البروليتارياهوالانسانكحريرعمليةوقلب،الانساناك!أهـلأبينالعرورءالتورةظرجحهيادونيسلدىالرئيسيةوالفكرة

ول!.عستغلةكطبقةاـبروليت!اريااتزيلانلوننفسهاكحققانللفلسفةوالموريةالجذريهالثوريةبينابما،المستقبلثقافةوبينالتقليدية

المحرومينكطبقةماركسويقصد)نفسهانريلأنللبروليتاريايكمنطظاربطاف.ثوريتنايشلماهناران"اًدونيسيقول.اهـطحية

ثه)6"الملسفةكحقيقب!ون(المعذبينوهو،الاولىالعقليمرضئاالارتباكلهذا...:التراثبعصمةالطفولي

النظري!ةوحدةوهيادونيسبهااتىالتينف!سهاالفكرةنجدهناوا!بسسلأوارر!افظلاالتربوهـ"ومؤور!اا!ظمتنالى!!و

الجماهيرمع،فكريكسلاح،التوريةالثقافةوحدة(ي،والممارسةال!ر!للثقافةالاصيملالمفهومادوئيسويوضحل.ول"و*جتطمجية

الماديالعنفان"كسمالىيقول(لمعنىوبهدا.ماديكألاعالتوريةاهـتقلمنتئيعاًلتيالثقافةهيالحقيفةالتوديةالتقأفةان"فيقول

السالنظريةتتحولولا،الماديالمنفبواسطةعليهيتغلبانيجبالمستقبلى.اتجاهفيالانسانتدفعالتيالثقافة،اذن،هي.وامكاناته

الامسادتطيعالنظرية...بالجماهيرتهسكعندماالاماديسلاج،الحاضركجاوزعلىالقدرةفيهكنمي،للماضيالخضوعمنتحررء

هوراديكالياالكونمعنى.راديكا!يةتصبحعئثما...بالجماهيمو!ميافنباتفوكطانحو*نسان"يوجيهانها.المستقئللمعانقمةكهيئه

ول)7"جذوهمناللشيب!مسك)1""وكانولوجيا

علىا!يقول!اوريادونيصىبهااكىالتيالافكارهب*فكاروهذه،العرباثوريينامنالفئاتتلكحولىالتسا؟لاتادوئيسويمثير

!كونانمليهابالجماهير4مسكوحتىبالجماهيرتممسكانالثقاقة،نفسهالوقتفييملأالتقلببالثقافةوبالت!سك؟لثودهيطالبونالذين

كعويضعن!ادونيسنحدولا،ا،فهـيةأمقافةاتتجاوزكريةمجت!مهى،!كورسي!اسةلنا-كوناًق،مثلا،يمكنكيف"يقولثم

فهمه.النقاداساءكطبالمثقفيناللجماهيرثورفيالاثوو؟سياسةلا..؟.اكقلديةلتقافتهاسبوابقا"لهليقما.لملا

مفهوموهيخأطيءبشكلادوئيساليهاتطر!نقطةهنارولكن!لى!اراويثوراررياهـبرتمءهواًهثوريوأ!ج!ع.ئوريوو!ء

اًادراسةهذ.منالاولالنالريالفصلفيبيئاكماقالمثقف.المثقفقا!راورولم،التجددمحلىطاقةقيهتعدوللم،،اتئفذالليماضيه

برخسطيأخذللماذا،برجو(رلةوطبيعة،طبقيةتبعيةذودائه!اهو)62("واسؤلارخاضرطر-لأارمصيالا!لمعن!جيبان

كارلبنظرية-منهعلمدون-ياخذادونيسولكن.الثوريالجاهير!رىؤط!فياللعربلآاً!"فةمشحلالونيسيصيمبهذا

اثعقفون"ادونمسفببقولحرفيايكونيكاربشكلالمثقفحولمانهايمقال!ندء،ماركسعئاءمابلراددكالظلاونعئى،برادالكا،-لأويحللها

!ك!اميا!اـ*م؟عولأ؟جول"ولةور!3أأأميمإ3ء4لل!؟ا!"9س!+9(63)

ث!ء!"ولأيل!هـأي!ه!15*أ:+،ا"!كا!9!ما-هـ*3أ؟هـ،!كا--م،!:المغربفيالتوريوالاختياربركةبئالمهدي:طيبيبسام(58)

ا،+أااك!،7ماهاـا.".301385صفحة-6791مايو-3سنة7رود-عربيةدراساتثفي

صفحةع-الذكرالآثفالمصدر:ادونيس(؟6)66صفحة-الذكرا!ثفالمصدر:بركهبن(لمهدي(195

-*داب:في-6عددابحاث:مناقشات:السيدجلال(65)الناصرعبدالرئيس:والادباءالادبقضايأ:ادوئيس(06)

95صفحة-ا689ًاغسطس-8عددس16سنة5صفحة-6عددسعشرةالسادسةالسنة-الآداب:في-والثقافة

ا!ه؟دلماـ*8.ءهأحاـ01.!إ؟ر(66)0الصفحةنفس-ا!سابقالمصدو(61)

.لاأكال.م67،383)ءس؟صفحة-السابقالمصدر(62)
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منهوهوشيوكاستروغيفارامنكلكفاعلوكماوللينينماركسآقوالاواأحزب؟وباكظ!املخزمالشراعربىاالموركر...ا!تج!ادة*رر.ءلا

باجمعه.الماركمسى3بالتراهذهول)8"بالحياةوبلارتقاء!المجتمعبالارؤفاءملتزمهووازهـايةالدو

وبهـذا،اصيلغيرهوبالماركسيةالعربالمثقفينتفاعلفانوهكذا.تماماخا!عةوهيمانهايرمكت!اباقفيحرفيانجدهاانيمكنةالفكر

مزيفة.ماركسيةالعربالمثقفينمنكبيرعددماركسيةكانتدكونانوامارجعيايكوناناماؤ!وولذئكطبقيةعلاؤاتولفالمثقف-

ي!بئىانيركفيفلا"41بحثفىحداًدجورجالزميليقولكماولادونيسنقدءهـبول)9ايسيدجلالالسيدانتعار؟ما-ولكن،رقدميا

فهذا،حقاماركسيايكونكياًلماركسميةالافكاد-ماجماعةاو-الرء3ادونيسيميلو،جعيوالراتقدمياالمثقفمنكلبين.بفر!لاادولبس-

الغير.هـهـاقوتقمص،الذاتوعنالواقععنانسلاجسوىدشىيصلىلاادونيساناعهنأديرغم)مانهايمكارلوقىتظر!لاخذكثيرا

واكهءفياًلماركسيالفكرلتجسيديعملا)ذيهوالحقيقيفالماركسىلل!فزوملالتح!الئمظريةهذه،ءحرفةعيروعن،(النكريةهذه

بالذاتهووهذا)72("!لذاتتحقيقوهذا.الواقعهذالىوبظرو،!و.الاجتماعيلااًلعلاقاتكلفو!تقفيخبلآداراجتماعيةرسالة

اتكلقد.ما!لى،ا-مامحبلىالسيدكصدءكما،الاصيلالتفاعلو5اراءهيجعلللمثقفاًدرتىمفهومفيالنكليالضعفوهذا

العا!ب*الفكبربةاراتباقيالمعاصرالعربيالهكرؤطروموفموعان"ادوئيسقاملووحبذا.ا"*ير؟الهجوةهذهبسببتتداهىا!قيمة

حولدواسةمثلاتوجدفلاالعل!للثحث.جط،يلأنحتىيكنلماًلمختلفلأ.ذاتيبنق!،ثور؟مثقفاكونه4

واءلارظهذااصايةومدىبااوجوديهالمعاصرةالعربيةكئمئمةلالر:العربيةالثقافةواتهماسمماعمبلالديئمعحي-في

،كهذهبدراساتالبحاثبعضقيامفياملوكلناالخ.....ر.

لا.اماصيلاالتفاعدهذاكونتحليلاياسماعيلالسيدمنطلقواخذ

الثقافةتف،علاناًجمالاالقوليمكونكهذءدراساتوجودعدمورغمالدينمح!لدىنردهلاادوؤيسافطرفيوجدناهاللذيالوضو!

اووهـالثكالياخذ!كان،اصلايكنلمالعالميبال!رالمعاصرةالعربيةا!ماعيلاًلبمقالفيجاءكل"كلمناقش!ةلمحماارغبولا،-اس!ا!ل

....ء.الثقافة:معالجتهلصددآنااللذىوللموضوعدالتمسكارغ!لاننى
.اًلثكرىوالهصم*صيلكلالمطعنعوصماواًلمكل........

مفهوم-ا:يليمااسجلانبدلاذلكرغمولكئ.المعاصرةالعريية

!ا!لا:ا!ةمبرو!!4سآوئاورربف!و-جإقوةابروزان"ءثلابعتقدفهوميظفيؤيقيمفهومللفكرالبمماعيلا)سيد

..عيرشبييثا-كلنلمالشاسعةالاسلامبيةا)رولةتلكاؤا!تالتىالعربية

اللطيفغبديفلم!مف*ثائىالاسلوبءلميهايغلبطويلةءقا!ةلى).*"اًلكبوىوالروحيةاأفكريةالثورةلتلكنتاج

حينمنلفسهيئاقضثم،ميتافيزيقيلشكلالثقافةمدهومل!رارةصالحاا-مابليعجتله،شىءيولدالفكرادمااي،المبدأوهذا

البشر"علميهايتواضعالتيالحدوردلعرفلاامكرا"يقولفمرة،لاحر،ال"ءفببةالمثالي"الىا)وراءالىقفؤةوهذه،ا)ظريخيةافتراًتلكل-

الغربىالفكرعلىالهرب!المثقفيئأنقناحعكفجبميمتهجمثم)73(مئبركثيراخفضعستوىذاتاسماعيلامممبامثمالبكةانالعلممع

وتهحمسه،ا)ئربيةايفلسمفةءلىتقومفكر.بةلمدارسوائمشائهموال!ابرسببيفسرانيستطبىلااسمأعيلالسيدان-2،هي!ل!ثالية

ا!ربيةالبلادافقدتكدبرؤا!فيوالحركاقالمدار!اهذهانلامحتقادهوئقده،والقديمالمعاصراربيالفكرؤىع*دبءناأـهلسفةانفصال

:في،الواقملمح!فثلاندوث...الاصلمةثقافتهامع...روابطها".بائساؤقداهكذايريقىص!يبارردكور

ءك!مبغةافكرايعطيشراهـةالب!ا!ي2)،7("الثقاؤبمبةاًصالتهاهنوهيجداهاملابفكرةاسهماعيلالدلن!حكايلإىهداكلىرغمو!فى

الفكرعلىيبيملامتمصبمى؟9برككريطائبذفسهقتال9وفيعالميةوهضمهاًفىكرهداًمعالتفامحليعئىبفلسفةاواجثبيبفكوالتمالران

صهممقسدلا-فهو،الن!قليديةاصقافةاالهـ،بالعودةأيضاوطالبو،ايعالمىيشلىاسماعالسيدويمثعير.ألمراهقةالطائشةوالائفع،لاتا):قلوليس

مما،صبل!غي!ولتفا!،اسطلمجبلالسيدمثل،الصبالمثقفينالى!تفعاًن!ستطما!...المعاصرةآ!ثقافيهحركتئ!ا"انالىمحقا

يهـتملاو،الثقافةهذهمع!!اعلوالانهمل!ئقدهموانما،ا)خربيةاثقافةاقديمكأمناللعظيمةللحضاداتا!برىبالافكارالاصيلىال!تأثرمستوى

ا!تسفاعل.هذاشولحيةشرارة)ا*".ء.وحديثة

ي!دوفرووداًرورماركسباتنظرلثيرارةالسيديجعللمم9وبجرةالامثلةاحدالىالهتطر!منلئابدلأالقيمةالفكرةهذ.ولتوضميح

مؤاح!تىيه2يحوولا-،اولاوهذا)75(وخا!مةلا!ةكلهاال!ح...العاببىؤبالثقافاتالمعامرةالعرب!بةللثقافةصيلالاهغيرالت!اعلعن

...بمالعلماحا!واومنعاتالموس!9ومئاتعشراتدرسوا.الاخرى

،الكبوىالاخط"ءانءلى"؟شوارةاهـمي!مقالفىأخروشمى*،المثالسبيلعلى،بالماركسيه*صيلغيرمثقفيثاتأءلربينلنقارن

،عامروجهالخووعةلآ9الثقا!بهاوك!توالتى،كأخطلماءالخ!ورةالعالغة.بالماركسيةفرئاتالرمع

بخاًوننار.ء.اًهاحمرلاالتىا)ءارلمفىارلمن!رياتهالبكهيانماورواكهيكئلمبهاوتط!بصباءقيركسب*باولل!ب!نبنتائرعئدما

فلس!فةانتياماذللكعكممىاقولوانا)6!لا"لن!ياتهووماو!افعرمثهكلوائجازماركسى4اقامايرددونبوخارينالىكروتسكىمنالروس!،

هـ?كماتماما،الحديثالاوروبيالفكربهألىماائمنهىالتاريخفىالماركسيةجعلروما،جذرىبشكلالماركشيةطورواوانما،لعغاوي

القد؟!.العربىالمكوبهاتىمااثمن،اكاريغعنخلدونابقنطوبةاصبلايعثاعلاهذاكانوكد.الرولصمىالمجتمعاوضاحتفهمتجعلهاحالة

محلي!،!جصثوريةكونانارادتاذا،المعامرةالمر!لمةال!ثقافةوططرووبةثف!قةوبليخاف!وءبمنينالدكماءلىاءسمحتالتىبالماركسية

وهذاالبمطارالدكتوربهطالبمأهذاللتاريخثوريامفهوماظوراًن.اًلاصيلىا)تفاعلطهووهذا.فىربيةاوروبيةث!افةئهاكو

التماولضلم!وماـحدبحثةااكقافلأاستهي!؟بفعدم،ثوديكلبهيطأئ!ما-ئاجزرالوما-كأرفقدبالماركسيةالعربالمثقفينتفلكلاما

ايس؟رفئلالكفاحوصس!دةقضايا:حدادجورج(72)."لياأـعربر،المجتمعحللى3ووالمارالمثق!فينفثاتتقمفلممصصلى2غبر

هاصفحة6891صا-12-9سنة25؟عدد-ارص؟:في-اللبنانيترديديالنقلىالفئاتوورهثرو!تواؤما،المارى!لماًلئغرير*أسس

*داب:فيوالغايةالفكربينالثقافة:شرارةاللطيفعبد(73)4صفحة-الذكر!لفالمصدر:ادونيس(68)

02صفحة-6891يونيو-6عدد-16ت"ع8مصفحة-الذكرا!نفالمصدد:السبدجلال(96)

؟اصفحة-السابقالمصدر(74):في..المعاصرةثقافتناواتهم:اسمماعيلال!ينمحي(.7)

12صفحة-ألدرنمفس(75)؟2صفحكأ-6891يوئيو6عدد-16سنة*دا!

اللصفحة.نفس-المصدرنفس(76)27صفحة-المصدوثفس(71)

لا؟6



هـداهنباستنتاجاتاللفيامالضرورجممامنارىولستل.8(ابراهيمكفاديهعلينايجبكبيرنقص!وكاديخيةماديةلنظريةامتحهاوعدم

مختصر:بشكلوهيجداواضحةالاستنتاجاتفهذء،اللبحث.قريبا

برجوازجم!.الاءبئكيووهـ4!اطبقبمافهوطال!نبعواهكذبثقا!ف-2ا:الثورياثمقفوسعيمثتجاسمالسييدعزيز-د

لتقليدية.االتقافةاطرتتجاورلمالحديثةالعربيةاًلثقافةان-3عليهتنطبقكانتاذاوعمااأربياًلمثقفحولجاسمالسيدبحث

بالمجتمعتأتنحقائورةتكونانارادتانالعربيةالثورةاًنس؟كمساهمةقممتالتيالجيدةالابحاثاحدهو،التوريالمثقفسمات

الىالالجاهطريقعناأتمقليديةالتقافةمنالوداعاخذفعليها،الجديد.المعاصرةالعربيةالثقافةقضيةثقالئنفي

.الاحدادلراثعلىالصصقا!نومولركالمستقمل
من.فيعارض،مفاهيمهجاسمالسيديوضحعل!كحبكلمثل

العلمي.للنقاشمجالاالافكارهذءتكونعندماجدامسروراوساكونذلكيقولاللذيشرارةالسيدكمثل،اجتماعيةطبقةالمثقفيناًنلقول

يجبالعربياًلمثقفوحولالمعاصرةاًل!بيةالثقافةصولالنقاشومتابعمةكرف4المثقفينالىا!نظران"جاسماًلسيدفيقول،مقا)4مطلعفي

.الآنعليههوعمااوسعشكلاويأخذيسشمرانونجبابا!ليا!؟سالىتث!يرعل!مةاعبحمميزةخصائصذات

وادبنيااوثقافياتجمعا؟وصنطل!بمستالطبقةحيثمنالعلهيالو!بما

طيييبسمام!انيفورتعلاقاتتجمع!افرادمنبرىصوعة!بادطبقةانبد،اجتماعيا

منوانطلاقاول)7"الانتاجلوسائلىبالنسب!ومتشاب!ةومحددةواضحة

فبئ،ا!لهامامامالمعاصرةالعربببةثقافتنا:ابراهيمعدنان(.8)اشرناماالىجاسمالسيديشيرللطبقةالماركسيااعلميالمفهومهذا

02-18صفحة6891اعسطس-8عدد-16سنة-الادابهمطالطبقاتكونان"الىي2،البحثهذامنالنظريالقسمفياليه

المجا!تضممنيتحرهـ!ونواثمقفينالتقافةيجعلالاولىالاساسيات

4العربالثقافةلقضيةعامةطبيعةذات،منافشةالمقالهذاوفيزقاف!حيث"حياديءلثقف"وجودتمامأيئتفيولهذا.الطبقية

عالجنسا.الذياسماعيلالدينمحيمقالالىالمؤلفويتطريالحديثة78(ل"ابداحيادية

بالفكرةالعربيةالتقافةازمةابراهيمالسيدويفرالبتمثهذافيالسبسدلتحليلائظرياالفقريالعمودتمث!كلطلقاتالمهوهذه

التاليس:،وثوريينبرجوازيينمنالعربالمثقفينفئاتيحللفهو،جاسم

.الحياةئقافةتظل،الكبيرالادبمثل،الكبيرةاثقافةان"الاصيل*ستيعأبوهيالثودياًلمثقفسماقالىذلكبعدليتطرلى

ا!سمتيعابوهذا،امقليدواالنقلىعممأي،ارملميالاشتراًكيللتراث
حي!نسا5!نالآفا!وضيقةمتمخلفةالمعاصرةالعربيةثقاوتناكانتواذا

"!ر!ضمقةزالتومامتخلفةزالتماالمعاصرةالوليةا*ه،اشرنا؟مادفسهالوقتفياللعرجمماالواقعاشتيعاب!يعنيالاصيل

..بةعلىينفمعفهو،اليساريةالمس!مائيةاعدماثورياالمثقفسماتومن

الصلة.فم،لمححسبالاشتراكيالفكرعلىبرليسباكملهالعالميالفكر

بالممارسة.النظريةوصلة،بالشعبالروحية

أاذأتصعراأقىفىاأو.ائقاشايرستحقحاسمللثوريةودحثاولظفتهالثورىلمثقف1

علىالمطروحةالكبر-المهماتجاسمالسيديعائجأ!هايةاوفى

:قصيرئثخثمة

ليبيا-الئربطرابلسا!دابطفي(لمنشورةالا!حاثكلالىالأبقاللفصلفياكعرض،م

فقطاردتلقد.ذاؤ"بحدبحثالىيحتاجباكملهالهاالتعرضلان

-،اللعربيمةوالثقاقةالعربي(لمثقفقضايامئاقشةمننماذجاستعراض

ئد!لم،جاسملىالمب!زيزومساهمةاثوف!امساهمةمثلجيد"نماذج

مثىلوسطيةونماذج،شرارةا(سميد"مساهممثلسطحيةرديئةوئ!ماذج

محمودمصطفىللدكتورقصةالحياةلغز-اار!"اطرلىدمممساهمإتوهناك.اسماعيليئالدمحيالسيدمساهمة

كاملللاستاذقصص!جموعةالمشنوقىالامس!-؟عدتطنومهاهمة)97(الجزالريمحمدمساهمةمنهاالنقاشتستحق

المقهورحسن

قريميا:يرمهسراً!داب:في.التوريالمثقفسمات:جاسما!سيدعزيز(77)

صفحة6-6891.بوليو-!عدد-16سنة-

الصفحة.نضس-ذاته(لمصدر(78)

عشرالثامنالقرنيقفيليبياقاريخعقاحاديث-ا:فى-اررورةو!ها!هادبخط:الجزائريءح!:انظر(97)

الدمان!فيقيصدحمد1ذل!ستلعشروالتاسع13-12صف!صة-6891يودي!و-7عدد-16سنة-ا؟داب

محمودمصطفىللدكتووورصسرح!يةماك!-2!ضوورههيالجزالريالسيدبحثفيالرئبسيةوالفكرة97وصفحة

مقجوللدرويشفةمعزو-53سنتنقطعاندونولكن،أشتراًكية!طون،جديدةعربيةثقافةابجاد

المستقبلهالى.نتجهانالجديدةالثقافةعلىالهأي،العربيالتراث-

الفيتوويمحمدللشاعرديوان.ها!ةكرةو!زء،القديماللعربيا(فكرمعاتاريخيتتابعهاعلىوتحافظ

هللحفاظمرادفاالتاريخيالتتابععلىالحفاظفليس،الاهتمامتستحق

سص؟-!ر.ا)تقليديةالثقافةءلى
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