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كلمات مضيئة
 في التنوير

فالتنوير إًذا، كما ترمز أسطورة أفالطون، هو حالة ذهنية وّقادة، يدك فيها اإلنسان 
جدران األوهام، ويدمر عبرها أركان الوصاية على العقل بوصفه اجلوهر اإلنساني في 
اإلنسان. إنها وفقاً ملنظور òكانطå الوضعية التي يخرج فيها اإلنسان من دائرة اخلرافات 

<<

 بقلم: أ.د. علي أسعد وطفة

الظالم  عاملي  بني  العالقة  طبيعة  لنا  يحدد  أن  الكهف»  «أسطورة  ع�  أفالطون  يحاول 
والنور. � هذه ا�سطورة يحدثنا أفالطون عن كهف مظلم فيه أسارى مثقلون بأصفادهم، 
وأشباح،  ظالل  لهم  ترتسم  حيث  الكهف  غور  إ�  بالنظر  يستمتعون  بأغاللهم،  مشدودون 
إسقاطات  من  اجلدار،  على  يرونه  ما  يخالون  وهم  اخلارج،   � مشبوبة  نار  عليهم  تلقيها 
أُتيَح �حد ا�سرى  أو اجلدل.وحينما  وخياالت وظالل وأشباح، حقائق كونية ال تقبل الشك 
ر) أن يتحرر من أغالله وأن يكسر أصفاده ليخرج من بوابة الكهف، يرى  (وهو الفيلسوف املنوِّ
اخملدرين  ليساعد  الكهف  إ�  فيعود  الكو¸،  وسحرها  بضيائها  مشرقة  حقيقة  الشمس 
با�وهام على حتطيم أغاللهم وتبديد أوهامهم، واخلروج من عا¼ الظالم إ� عا¼ احلق 
ورؤية  احلقيقة  ملواجهة  اخلروج  ويرفضون  يأبون  املنّومني  لكن  والنور،   Áواخل واجلمال 
النور، مفضلني البقاء � ظالم الكهف، حتت سطوة أهوائهم وغرائزهم وأوهامهم، بعيدÂ عن 

العيش � ا�نوار التي تفيض بها شمس الكون الساطعة. 

رئيس هيئة التحرير

االفتتاحية 

«أعني بالحكمة: 
النظر في األشياء بما تقتضيه 

طبيعة البرهان»       »�s —�د. 
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واألوهام، ليحطم كل أشكال العطالة الذهنية واجلمود ومقاليد الوصاية على العقل. وفي 
هذا كله تأكيد لسيادة العقل وسلطانه حيث ال يكون سلطان فوق سلطانه؛ لذا غالبا ما 
يقترن مفهوم العقل مبفهوم النور أو التنوير في احلضور والغياب، يقابله هذا االقتران 
يكون  التنويرية،  املعادلة  هذه  توجهات  وضمن  والظالم.  اجلهل  بني  واجلوهري  الكبير 
حضور العقل حضوراً للتنوير وغيابه حضوراً للجهل والظالم. ومن الواضح تاريخياً في 
هذا السياق، أن حضور العقل والعقالنية كان في أصل كل حضارة وتقدم، حيث كان العقل، 
وما ينتجه من حكمة وعلم وبرهان، هو أداة اإلنسان لفهم الكون واالستفادة الرشيدة من 
الطبيعة؛ مبا يحقق الغايات اإلنسانية النبيلة. فالعقالنية هي التي منحت اإلنسان القدرة 
على التحرر من غوائل الطبيعة واالنتصار على كل أشكال الضعف والقصور لبناء حضارة 

اإلنسانية واإلنسان. 

اليوم من سؤال  العرب  نحن  أي��ن  ه��و:  اآلن  نفسه هنا  يطرح  ال��ذي  الكبير  وال��س��ؤال 
التنوير؟ وأين نحن من عصر األنوار؟ وما الدور الذي قام به املفكرون العرب إلخراج العقل 

العربي واإلنسان من دائرة اختناقاته احلضارية إلى عالم النور واجلمال؟ 

العاملية  اإلحصائية  املؤشرات  تأخذنا  عندما  األم��ر  حقيقية  في  مأساوية  حالة  إنها 
املأساوية  ال��ص��ورة  استحضار  إل��ى  وحتضرها،  األمم  تقدم  م��دى  لقياس  ع��ادة  املوظفة 
فاملجتمعات  والوجود.  احلياة  مستويات  مختلف  في  العربية  أمتنا  تعيشه  الذي  للتخلف 
العربية تصنف وفقاً لهذه املؤشرات، بني أكثر املجتمعات اإلنسانية تخلفاً وجهاًل وعسكرًة 
دائما  تأتي  العربية  فالدول  الظالم.  مستنقعات  في  وغرقاً  واستبداداً  ودمويًة  وتسلطاً 
والتصنيع  العلمي  والبحث  واإلب��داع  التعليم  من حيث  اإلنساني  التحضر  أدن��ى سلم  في 

والدميقراطية وحقوق اإلنسان!.

إنها صورة صادمة حقاً، عندما نتأمل في مدى غياب العقل والنقد والتنوير والعقالنية 
عن العقلية العربية، وفي مستوى انحسار العلم وتراجع املعرفة العلمية والنظرة العقالنية 
إلى الوجود. وتكون هذه الصورة أكثر صدماً ومأساوية، عندما نتأمل في مستوى االنحدار 
واخلرافة  والظلم  والتسلط  والرشوة  الفساد  انتشار  مستويات  وفي  والقيمي،  األخالقي 
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حقوق  وغياب  واالنقسام،  الدموية  واحل��روب  والطائفية  والتسلط  والتعصب  واألوه���ام 
اإلنسان، وتغييب حقوق املرأة والطفل، إنه عالم متخلف بنيوي التخلف بامتياز. 

لقد أبلى املفكرون والباحثون العرب في الكشف عن عوامل هذا التخلف األسطوري 
الذي تعيشه األمة اليوم، وقد أجمع معظمهم على أن غياب العقل وتغييبه كانا من أبرز 
عوامل تخلف هذه األمة، وأكثرها أهمية وخطورة. وقد بني كثير منهم أن تخلف هذه األمة 
يتم حتت تأثير استبداد سياسي، يقوم على محاصرة العقل والعقالنية؛ بتغييب كل أشكال 

احلرية والدميقراطية، وإخضاع األمة حلالة من االستبداد الوجودي الشامل. 

منذ عصر  العرب،  واملصلحون  املفكرون  املتردية، حاول  الوضعية  مواجهة هذه  وفي 
ل��أم��ة، وتفجير أع��ت��اب العتمة  ال��ظ��الم احل��ض��اري  ال��ي��وم، اخ��ت��راق ج��دار  النهضة حتى 
املساعي  أن  له  يؤسف  ومما  بها.  التي حلقت  الوجودية 
كما  أكلها،  تؤت  لم  التنويريني  املفكرين  لهؤالء  التنويرية 
إلى نسق من  كان يتوخى أصحابها. ويعود هذا اإلخفاق 
نهوض  دون  حالت  التي  والتاريخية  املوضوعية  العوامل 
هذه األمة وحتضرها، كما حالت دون استحضار احلالة 
التنويرية العامة في املجتمعات العربية، على غرار احلالة 
بقي  إذ  ع��ش��ر،  الثامن  ال��ق��رن  ف��ي  أوروب���ا  ال��ت��ي شهدتها 
الفكر التنويري سجني النخب، ولم يتحول إلى حالة تنويرية جماهيرية فاعلة في العالم 

العربي. 

وضمن هذه الوضعية خفتت أضواء التنوير، وتراجع تأثيره، وبقيت الساحة الثقافية 
الطابع  تأثير  العربي أخفقت حتت  العالم  النهضة في  العتمة، ألن محاوالت  غارقة في 
النخبوي للتنوير، فلم تستطع هذه احملاوالت أن تخترق حجب الظالم، وبقيت اجلماهير 
أشكال  لكل  بطبيعتها  املناوئة  البدائية  وامليول  والعواطف  الغرائز  سيطرة  العربية حتت 
العقالنية والتنوير. وكانت القوى املناوئة الظالمية أكثر قدرة على تدمير منصات التنوير، 
وحجب أضوائه، ومحاصرة مريديه، وجتريدهم من القدرة على التأثير حضاريا في احلياة 

واملجتمع. 

<<
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ومع الزمن، وبفعل هذه العزلة التنويرية، تكاثفت في املجتمع عقلية سحرية خرافية 
ظالمية تنتفض، إميانا بكل أشكال اخلرافة واألساطير، لتتحول إلى عقلية عمياء تتميز 
بخصائص االنصياع واالتِّباع واخلضوع والقبول الصاغر لكل اإليحاءات التقليدية، التي 
مقبولة،  وبراهني  أدلة  تسندها  ال  من جدواها،  مفرغة متاما  وتعاليم  تفرضها نصوص 

خ ثقافة جماهيرية استالبية، بنيوية التخلف، تعاند كل توجه منطقي عقالني.  لترسِّ

طريقها  أن جتد  استطاعت  التسطيحية،  االغترابية  املوجات  هذه  أن  املدهش  ومن 
لَتُْذهل  إنك  حتى  العالية.  العلمية  الشهادات  في حمل  الضالعني  األكادمييني  فئات  إلى 
عندما جتد أن جوهر ثقافة األكادمييني رمبا ال يختلف كثيراً عن ثقافة العامة، والسيما 
في مدى قبولها ملختلف أشكال وأمناط التفكير اخلرافي األسطوري النصي املنغلق على 

ال��ذي فرض نفسه في عقولهم كمقدسات غير  األص��ول 
قابلة للنقد والنقض والتحليل. ويبقى هذا دلياًل على أن 
اإلنتاج الثقافي التربوي ما زال يعمل بقوة على إنتاج أجيال 
مصممة على القبول الصاغر لشكليات النص، والتناغم مع 
وإضفاء  املبرمج،  التلقائي  االنصياع  من  عالية  مستويات 
الطابع القدسي على كل ما تعلّموه من خرافات ونصوص 

وتعاليم وأوهام وأساطير. 

التخلف  دالالت  بكل  يجأر  ال��ذي  امل���أزوم،  العربي  الفكري  ال��واق��ع  ه��ذا  مواجهة  في 
ومؤشرات السقوط، ما زالت فئة واسعة من املثقفني حتمل شعلة التنوير والضياء، وفي 
قلب هذه العتمة الوجودية التي خيمت على صدر األمة بدأت الشموع الثقافية املضيئة 
تتأأل هنا وهناك، حيث انبرت طائفة كبيرة من املفكرين -من كل االختصاصات واملشارب 
العلمية والفكرية - للعمل بصمت وصبر وإميان وعمق وتَُؤَدٍة من أجل تشكيل حزمة هائلة 

من الضوء قادرة على تبديد الظالم الذي تعيشه األمة. 

ومما ال شك فيه، أنَّ الساحة الفكرية العربية تضم بني جناحيها اليوم عددا كبيرا من 
املفكرين التنويريني الراغبني في عملية البناء احلضاري لأمة، ولكنَّ تفرقهم وتشرذمهم 
في األنحاء ، كان وما زال يضعف مسيرتهم التنويرية، ويقلل من دورهم احلضاري الفاعل، 

<<
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وهم اليوم في أمّس احلاجة إلى تشكيل حزمة ضوء كبيرة ، قادرة على ممارسة الدور 
احلضاري املنشود، في مجالي النقد والتنوير.

و من هذا املنطلق عقدت مجلتنا “مجلة فكر ونقد” رايتها بني الرايات، لتحمل رسالتها 
التنويرية في مواجهة التردي الفكري الذي يخيم على احلياة الثقافية العربية في مجالي 
واملفكرين  املثقفني  من  نخبة  إرادة  جماع  رفعتها  تنويرية  راي��ة  وه��ي  واملجتمع.  التربية 
والثقافي  الفكري  الهم  الذين جمعهم  نخبة من هؤالء  العربية، وهم  وأساتذة اجلامعات 
املشترك، فعملوا بعزمية وإميان وتصميم على تأسيس هذه املجلة منارًة فكرية وثقافية 
تومض وتضيء في احلقل املعرفي الثقافي، وهي تروم اليوم أن جتمع بني رواد الفكر أهل 
التنوير وتوحد جهودهم في عملية البناء احلضاري تأصيال لقيم العقل والنقد والعقالنية 

في ثقافتنا العربية. 

وإذا كانت احلكمة القدمية تقول:”أن تُشعل شمعة خير لك من أن تلعن الظالم”، وهو 
قول جميل نبيل، فإننا نستلهم هذا القول لنوقد - عبر مجلتنا هذه - شمعة تنوير تستمد 
طاقتها من نور اإلميان الكبير ملؤسسيها بالدور احلضاري للثقافة في بناء حضارة العقل 

واإلنسان. 

وإنني باسم هيئة التحرير والهيئة االستشارية أوجه خالص الشكر والتقدير إلى الكتاب 
والباحثني الذين أضاؤوا فكرياً في هذا العدد التأسيسي من مجلة نقد وتنوير، والشكر 
واجب علينا إلى كل من أسهم، ومن يريد أن يسهم، في إنارة شمعة مضيئة، في محراب 

هذه املجلة، التي جتسد طموحنا الثقافي التنويري. 
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