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للمثقف رسالة واحدة ضمن المجموعة التي وجد فیھا، ولیس لھ غیرھا، رسالتھ –حسب تصوري– تتمثل في كونھ بوابتھم أو نافذتھم نحو

النور والسعادة والرقي. فھو جسرھم المتین نحو فھم األشیاء واألحیاء والعالقات والحیاة والواقع. ولم یكن في یوم من األیام لھ وظیفة

غیرھا. والمثقف ھو المحرك الذي یصنع ویفعل آلیة التواصل السوي والسلیم مع الذات، وھو الذي یجسر مستویات التفاعل اإلیجابي مع

اآلخر القریب أو البعید.

ھذه الرسالة التي تصورھا أفالطون في جمھوریتھ المثالیة ممثلة في شخصیة الفیلسوف منتج الحكمة والمعرفة، والتي اختزلھا الفارابي في

مدینتھ الفاضلة في شخصیة الحكیم الخبیر، الذي لھ مرتبة النبي في المعرفة والفھم ولكنھ -حسب تصوره- لیس بنبي، ولم یشذ عنھما أبو

حیان التوحیدي وأبو العالء المعري وابن رشد والغزالي.. في تحدید معالم ومواصفات ھذه الرسالة وھاتھ الشخصیة المتمیزة في المجموعة.

والمثقف ھو الذي تعتبره مجموعتھ قائدھا الذي یرشدھا نحو تشكیل صماماتھا االجتماعیة المادیة والمعنویة في اإلطارین الزماني والمكاني.

وھو سیدھا الذي ال یمكنھا إبرام أمورھا المھمة من دونھ, فھو بذلك التفاعل مع المجموعة ینال مكانة متمیزة، صنعھا بما تمیز بھ من

مواھب وملكات، وبما انفرد عنھا من طاقات خالقة ونوافذ إبداعیة عجزت عنھا قدرات المجموعة مشتتة أو موحدة، وخنست نحوھا راضیة
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بمنحھا المكانة الخاصة فیھا.

والمثقفون أنواع وجبالت كثیرة وأنساق موارة في واقع الحیاة والناس -حسب ما ذھب إلیھ أستاذنا المفكر االجتماعي محمد حافظ دیاب-

حین شكل سلة مختلفة من أنماط المثقفین بحسب زاویة التعامل معھم، وبحسب أدواتھم ووظائفھم، والزاویة التي تفاعلوا فیھا مع مجموعاتھم

وإبداعاتھم.

وعلیھ فرسالة المثقف الفنان ھي رسالة الذوق والجمال والفن والرقة في المجموعة، وعلى ضوء تفردات العطاءات الجمالیة التي یفرزھا

تواصلھ مع مجموعتھ تتعبد القیم الجمالیة التي یضخھا في تواصالتھ مع مجموعتھ، فتطمئن لھ، وتستكین لتمدده ورسائلھ فیھم، وتضعف

أمامھ، وتنھار أمام سحر عطاءاتھ األخاذة.

ویمكن اعتبار الممثل والفنان والمغني والملحن والنحات والشاعر والكاتب والروائي والقاص والناقد والدارس والمسرحي والموسیقي..

مھنیین ضالعین بتمیز وبتفان تواصلي مع مجموعاتھم، كما یمكن اعتبارھم رسالً مھمومین بتشكیل وجدان ومشاعر وأحاسیس وسلوكات

مجموعاتھم عبر ما تبدعھ أیدیھم وقلوبھم وألسنتھم وحواسھم ومشاعرھم.

كان ذلك منذ أن امتدت أیدي المثقف نحو قیمھ لیسكبھا في طینة األرض الجمیلة، مشكلة عبر رموز یحترمھا ویقدسھا فناً جمیالً، وما

خرجت  یوماً رسالتھ عن تواصلیات التفاعل مع الذات والمجموعة واآلخر، ورسالة المثقف ال تعدوھا.

استئناس القابلیة

وأثناء عملیة التواصل الثقافي والمعرفي والفني بین تجلیات وعطاءات المثقف ومجموعتھ؛ یتأسس مشروع الحیاة الثقافیة، ھذا المشروع

الذي یحمل في طیاتھ مبادئ وقیماً ومثالً وعادات وتقالید وأزیاء، تؤول تاریخیاً إلى تشكیل صورة نمطیة في ذھن المثقف عن نفسھ، وعن

مجموعتھ، ویحدث تشكیل تصوري نمطي آخر عند المجموعة، ینتظمھما وضع أبجدیات دستوریة تصیر بمثابة حقوق لكال الطرفین ال

یمكن التنازل عنھا أو عرضھا للمناقشة والمثاقفة النقدیة. وھنا ینشأ أصل االضطراب والفوضى واالختالل بین الطرفین، فیكون أحدھما

ظالماً أو مظلوماً، بحكم آلیات السیطرة الثقافیة التي یمارسھا المثقف على مجموعتھ، أو العكس تماماً، وبما یجیره المثقف عبر آلیاتھ

اإلبداعیة في مجموعتھ، تلك المجموعة المأسورة بالقیم الثقافیة التي اعتادت علیھا واستأنست صناعة أبجدیات حیاتھا بھا، بل صار في

اعتقادھا أنھا لن تتخیل العیش بغیر تلك العطاءات الفنیة التي جادت بھا قریحة مثقفیھا.

والعكس یتقرر حین یذوب المثقف ویذوي في مجموعتھ، تلك المجموعة التي تستمرئ األخذ واألنانیة والسلبیة واالنتظار، وال تعطي المثقف

شیئاً من عالمي الروح والمادة، فیقع الظلم والغبن على المثقف، ویمارس -بالرغم منھ- موتاً بطیئاً، یقابلھ حیاة ونماء المجموعة األنانیة.

ومن خالل الموقفین المرصودین تتشكل عقد وأسقام وجدانیة كثیرة في نفسیة المجموعة أو المثقف، ومنھا عقدة التمركز على الذات، التي

تفضي على الموت السریري للثقافة والمجموعة، متمظھرة في عقدة التمركز على الذات عند المثقف، أو اضطھاده وقمعھ من قبل

المجموعة، والحالتان تعبیر عن وضع مرضي كارثي، تتسرطن معھ كل القیم الفنیة والثقافیة، یؤدي إلى عشوائیة الفعل الثقافي، بفعل

استفحال المرض الخبیث في المشھد الثقافي، ما یؤدي إلى حالة المثقف والثقافة في الكثیر من الفضاءات العربیة واإلسالمیة.

عدم وعي الرسالة

ویحصل أن تنھار المنظومة الثقافیة بفعل عوامل التآكل المرضي في المجموعة، ویدخل المثقف ومجموعتھ في حالة الغیبوبة الثقافیة

والفكریة، فتخرج عن إطارھا الضیق، -الفرد والمجموعة- إلى إطارھا الوطني والقومي الكبیر، فتستھوي السرطانیات الثقافیة للمثقف أن

یجعل نفسھ محور الحیاة والحركة  الثقافیة، غیر عابئ بتعمیق أبعاد المرض في قیمھ الفنیة والثقافیة التواصلیة مع اآلخر المریض، وتصیر

الشعوب بفعل التسرطن الثقافي مریضة بعقدة التمركز، وترى لنفسھا األفضلیة على شعوب أخرى حتى ضمن المنظومة اللغویة

واالجتماعیة، كما ھو الحال الھیمني من بعض الشعوب العربیة على بعضھا اآلخر.
ومن أسوأ مظاھر ھذه الحالة المرضیة أن یتحول المثقف أو أن یحول نفسھ أو أن تحولھ مجموعتھ – مكرھة أو راضیة أو مروضة- قطباً

تدور علیھ حیاة ونشاطات مجموعتھ، ما یوضح ھذا االنھیار مظاھر ثقافیة كثیرة، یمكن رصدھا في أعمدة الصحف والمجالت والدوریات،

حین یسمي المثقف –مثالً- عموداً یكتبھ في الصحیفة باسمھ أو لقبھ.

وھكذا ینداح المظھر المرضي على سائر الفنون األخرى، ففي الفن السابع والتلفزیون والعمل اإلعالمي یبرز ھذا الداء في رفع سقف

األجور لبعض الوجوه الفنیة، وفي منح الحریة المطلقة للخروج عن النص كحالة المھرج عادل إمام في مسرحیاتھ. وفي العمل الدعوي

الفضائي یبرز بوضوح وجالء في مرضیة بعض الدعاة الفضائیین في احتكار الحقیقة الدینیة مثالً، أو في تحدید الطریق الوحید لكسب رضا

هللا، وذلك عبر البوابة التي یفتحھا ھو فقط، وفي ما عداھا من أعمال الخیر والبر، باعتباره ھو صاحب الحقیقة الصائبة، وباعتباره الموقع

عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وباعتباره الفرد الوحید المؤھل والمقرر فتح نوافذ الفھم نحو تعالیم هللا سبحانھ وتعالى، وھو ال یدري

أنھ – بممارساتھ المرضیة تلك – تشكیل ھجین ومقرف واضح لعرض أشكال وأبعاد وأنماط وأخطار إفرازات ھذا المرض الفتاك.

وعي الرسالة
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وبمقابل حاالت التسرطن الثقافي للمثقف والمجموعة، ھناك حالة أخرى تحكم المجموعة والمثقف معاً، لم تنشأ من فراغ أو جاءت من

صدف التماھي الثقافي الموھوم، بل كانت ثمرة لوعي المثقف والمجموعة لتفاعالت التواصل الثقافي بینھما، وثمرة لثقافة التوازن واالعتدال

والوسطیة والمنطقیة والعقالنیة في التعامل مع األشیاء؛ تتمثل تلك الحاالت في تأسیس المثقف ومجموعتھ بناء فنیاً وقیمیاً متمیزاً خالل

عملیات التواصل الثقافي بینھما، وھو ما یجعلھما أبعد عن مھیجات الحراك الثقافي اإلبداعي الصحیح بینھما، لیكونا أبعد عن عقدة التمركز

على الذات وغیرھا من مثیرات المرض في المشھد الثقافي الحزین المشاھد في العالمین العربي واإلسالمي.

إنھ بھذه الروح الوجدانیة الصافیة المتمیزة لرسالة المثقف، وبروح الفھم القیمي والبنائي السلیم والمتمیز، التي یجدسھا ویحولھا –المثقف

والمجموعة– إیماناً قلبیاً وتفاعالً تواصلیاً مع الذات واآلخر، تنبعث نسمات وعطور وعبق الوعي الرسالي بمھمة الثقافة ضمن صیرورة

المجموعة، یكون المثقف قد وعى أس صناعتھ وأھدافھا، فیخلق لھ ھذا الوعي صمام تنبیھ وتحذیر من حاالت التمدد والتراخي والتآكل التي

تطرأ على الصناعة الثقافیة للمثقف، فیدخل في الدور اآللي لصیرورة الحیاة القائمة على دورة الحیاة فالتكلس فالتكسر فالفناء، والتي مبدؤھا

سلسلة األمراض النفسیة، وعلى رأسھا عقدة التمركز على الذات، وتذویب وتحقیر اآلخر، الموھوب ثقافیاً وإبداعیاً، وھو من أمراض النخبة

في عالمنا العربي واإلسالمي التي تجمع إلى ھذه العقدة المرضیة عقداً أخرى، كعقدة الذھان، وخنوس األنا الجمعي على حساب األنا

الفردي، والسلبیة المفرطة تجاه المجموعة، وعقدة الصنمیة نحو السلطة والمجموعات الضاغطة والحاكمة، وعقدة السدومیة نحو اللیبیدو،

وعقدة الطوباویة الحالمة، وعقدة التمرد والثأر الزمكاني غیر المبرر مع عالم األشیاء واألشخاص واألفكار، وعقدة عشى األلوان، وعمى

األذواق، وعقدة صناعة الواقع الواھم في عالم الخیال. وھكذا توالدت األمراض، وتنامت العقد وتكاثرت، وجالت في عوالم الثقافة والمثقف،

بعد أن كانت حبیسة األرض والبیئة والھواء وعوالم الحیوان والطیور والحشرات.. فھل یمكن للمثقف تجاوز عقده؟ وھل یمكنھ فھم ومعرفة

أمراضھ؟ وھل یمكنھ العودة إلى رسالتھ النبیلة؟ سؤال یدور في فضاءات الثقافة والمثقفین، ولكنھ من دون إجابة، فمن یجیب عنھ؟
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