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 ةمقاربة نظريّ جذور التحّول الثقافّي 

 د حمفوظحمم  

  ة النقدي ة، العقلي ة الربهنسني ة.العقلي   ،القرآن الكريمسنان،، اإلالنفس اللو امة، الكلمات المفتاحّية: 

، ى ضرورة أ، يراجع اإلسنان، أفعنلهد عل، اليت تؤك  ةالعديد من اآلينت والشواهد التنرخيي   ن النص القرآن  يتضم  
امة ويعلي يقام بنلنفس اللو   وجل   فنلبنري عز   .ة العليننقد ممنرسنته من أجل تقوميهن مبن يناجم والقيم اإلسالمي  وي

يف التعنمل مع األمور  ة اللوم واملراجعة واحملنسبة والنقد كي تصل إىل املاتوى املثنل  ن امنر  عملي  ألن   ،من مقنمهن
 .[1ِاُم بِنلن َّف ِس اللَّوَّاَمةِ َوََل أُق  فقد قنل تعنىل ] .واألشينء

ن بنعتبنر بأن   ،ة يف ارتفنعه إىل األعلىامة يوضح قيمتهن يف حركة الوجود اإلسنانسني  بنلنفس اللو   نن  والقام الرب  
لينطلق من موقع  ،اإلسنان، إىل األسفل ة اليت تشد  ة واَلجتمنعي  ة واألخالقي  تعمل على ختفيف األثقنل الروحي  

  .وجل   الذي ينفتح به على اهلل عز    حنَلت الصفنء الروحي  ته يفإسنانسني  

فمقتضى  .ة الواعية يف حركة احلينة يف داخلهيف أصنلة التجربة احلي   ة النموذج اإلسنانن  ل قم  وبذلك كنسنت امث  
ء َل يرتك النفس سندرة يف هواهن ويف غفلتهن وَل يقف هبن يف أجوا ،وعلى التقصري ،عمق اللوم على الغفلة

ن جيعلهن يف ماتوى مم   ،صل بنملصري األبدي  ة تت  من إذا كنسنت القضي  َل سي   ،الالمبنَلة فيمن يثنر حوهلن من قضنين
 .ة الكربى يف مواقع الفكر واإلمين،األمهي  

أَل وهي بصرية اإلسنان،  ،ةعن طريق تذكريسنن حبقيقة وجداسني   ،النقد الذات   يثري فينن حس   والقرآن الحكيم
يقول تبنرك  .ل بنألعذار والتربيرات الواهيةمهمن توس   ،ه قبل اآلخرين شنهد عليهن وعنمل بواقعهنفإسن   ،هعلى سنفا
ِاِه َبِصريٌَة، َوَلو  أَل َقى َمَعنِذيرَهُ وتعنىل ] سن َانُ، َعَلى سنَ ف   .[2َبِل اإل ِ

ينء وتشخيص سلوك ن على مراجعة جتربة دعوات األسنبيف الكثري من اآلينت أيض   القرآن الحكيمد ويؤك  
كمن   .نهتن واسنعطنفنهتنن من اَلستفندة منهن وأخذ العرب والدرو  من حمط   سنتمك  حت   ،اجملتمعنت الغنبرة ومواقفهن

سنَن َآبَنَءسنَن َعَلى أُمٍَّة َوِإسنَّن َعَلى َآثَنرِِهم  قنل تعنىل ] .تقليد اآلبنء واألجداد القرآن الكريمينتقد   َبل  قَنُلوا ِإسنَّن َوَجد 
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سنَن آَ  َرُفوَهن ِإسنَّن َوَجد  َتُدوَ،، وََكَذِلَك َمن أَر َسل َنن ِمن  قَ ب ِلَك يف قَ ر يٍَة ِمن  سنَِذيٍر ِإَلَّ قَنَل ُمت   بَنَءسنَن َعَلى أُمٍَّة َوِإسنَّن َعَلى َآثَنرِِهم  ُمه 
َتُدو،َ   .[3ُمق 

وهذه هي البذور األوىل ملشروع النقد  ،ن لدى اإلسنان، املالمن وسنقدي   برهنسني  س اإلسالم عقال  وهبذا أس  
ات يف الفضنء رت وتأس  هننك مجلة من العلوم قد تطو   وَل ريب أ،   .ةة واإلسنانسني  واملانءلة لظواهر احلينة الطبيعي  

هن فعلم اجلرح والتعديل وعلم احلديث وسنقد الرواية كل   .ةالنقدي   ة،ة الربهنسني  اء هذه العقلي  من جر   اإلسالمي   احلضنري  
  .ةة اإلسالمي  ة النقدي  اء العقلي  علوم تبلورت وسنضجت من جر  

ن من هو سنئد يف سبيل واقع آخر مضند له وفق   هو عبنرة عن فحص لكل   ،ةمعرفي   ةة ثقنفي  والنقد كعملي  
، العقل واَلحتكنم إىل شيء يف ميزا : الفحص واَلختبنر ووضع كل  فنلنقد يعين" .ر ماتقبلي  لنموذج أو تصو  

 ."همعنيري 

واقع املالمني خيلو من هذه   أ،  إَل   ،على ضرورة املراجعة والنقد ،واإلسالمي   ومع هذا التأكيد القرآن   ،ولكن
ة هلذا الغينب أسبنبه وعوامله الثقنفي   وَل ريب أ،   .ة اليت ترذهلنبل هننك بعض املانحنت اَلجتمنعي   ،القيمة

تدفع بنجتنه  ،التعنمل معهن كحقنئق ثنبتة ويتم   ،ة اليت َل تراجعوالثقنفي  ة فنلقننعنت النفاي   .ةة والنفاي  واَلجتمنعي  
( عننء مراجعة أفكنره وقننعنته ف سنفاه )صنحب القننعة الثنبتةدو، أ، يكل   ،الطنعة واَلسنقيند واَلتبنع ع حبق  التمت  

 .ومانءلتهن

 وحيجم عن ممنرسة كل   ،ةممنرسة سنقدي   حبيث يتجنوز هذا اإلسنان، كل   ،وهبذا ترتاكم عوامل الغفلة واَلستعالء
 ،والتعليمي   والثقنيف   جمنل النقد هو وسنئل التطبيق اَلجتمنعي   من بين، أ،   وهنن َل بد   .حمنسبة إىل سلوكه وأفعنله

ة ليات ة والتشريعي  فنلثوابت العقدي   .وليس ثوابت الشرع وقيمه العلين ،مل التقد  اجلمود عليهن يعط   وذلك أل،  
اليت تنمو فيه حنَلت ضمور  احمليط الثقنيف   فإ،   ،وبطبيعة احلنل .ن موضوع للبحث والفهمإن   ،ن للنقدموضوع  

 ن من اَلختالف الثقنيف  ن سلبي  ويقف موقف   ،هو ذلك احمليط الذي يردع عن الاؤال املانءلة ،النقدي   احلس  
ل بني اإلسنان، الفرد واجلمنعة وممنرسة ة حتو  ة عنم  وهذا يعمق سنفاي   .بتداعوحينرب اإلبداع خوف اَل ،والفكري  

ن اَلختالف أم   ،هو الننتج عن اهلوى ،فنَلختالف  املرذول واملذموم .من هو سنئد النقد واملراجعة واحملنسبة لكل  
ه طريق وذلك ألسن   ،ن للهوى فهو اختالف مشروعن للحقيقة َل إتبنع  طلب   واملوضوعي   الننتج عن البحث احلر  
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هو الذي يثري الانحة  ،والنقد وفق هذا املنظور .الوصول إىل احلقنئق وهو الذي يثري الواقع والفكر والثقنفة
فنلنقد  .ةة وجدي  ة بنجتنه األمور والقضنين األكثر أمهي  ه يفعل الانحة اَلجتمنعي  كمن أسن    ،ة بنملضنمني اجلندةالثقنفي  

نلة الذي مينع إصدار احلوار هو الوسيلة الفع   كمن أ،    ،ةة واملعرفي  الثقنفي   ة يف اَلختالفنتهو املمنرسة الضروري  
هو  ،غينب تقنليد النقد واملانءلة وَل ريب أ،   .ةة والتنرخيي  ة ذات الشروط العنم  أحكنم قيمة على الظواهر الثقنفي  

  .من هو سنئد الذي يدفع الشعوب واألمم حني اهلزائم إىل التشكيك الصنرخ يف كل  

نن لو اسنتصرسنن َل حيث إسن  ة ن أ، سنتعنمل مع هزائمنن واسنتصنراتنن مبوضوعي  نن حبنجة دائم  وهذا يقودسنن إىل القول إسن  
سندر  أسبنب هزميتنن بشكل  ،. ولو انزمننفنلغي اآلخرين من خريطة الوجود التنرخيي   ،سنصنب بداء الغرور والتعنل

 لإلجننزات أسبنهبن أ،   وَل شك   .وجودسنن وثوابت كينسننن ر هذا على جوهرودو، أ، يؤث   ،وهندئ موضوعي  
م علينن دراسة املاألة من مجيع أبعندهن إلزالة ة حتت  والرؤية املوضوعي   .خفنقنت عواملهنلإل كمن أ،    ،وعننصرهن

 .عوامل اإلخفنق وتأكيد عننصر النجنح واإلجننز

 ن هم  إن   ...نن أو اَلسنتصنر دائم  ره اهلزمية دائم  أو قد ،جمتمع مكتوب عليه وَل يوجد على املاتوى التنرخيي  
ر فنجملتمع الذي تتوف    .ةة واملوضوعي  م فيهمن مجلة من العوامل الذاتي  تن، تتحك  ( ظنهرتن، إسنانسني  )اهلزمية واَلسنتصنر

نب ى عن تلك العوامل يصواجملتمع الذي يتخل   ،ق ذلك على الصعيد العملي  ق حيق  فيه عوامل املنعة والتفو  
والبعد عن الشطط واملغنَلة  ،اَلبتعند عن التهويل والتهوين ،ة تعينفنلرؤية املوضوعي   .بنإلحبنط والرتاجع والتقهقر

 .ةة واجلمنعي  ة الفردي  وعن اليأ  والتيئيس الدافع إىل اَلستقنلة املعنوي  

ة إىل املنظومنت الفكري   ن إىل اَلستاالمي حتم  يؤد   ،اء سنكاة أو هزميةفقدا، الثقة بنلذات من جر   وإ،  
قتداء ن مبحنكنة الغنلب واإلب مولع دائم  املغلو  : أ،  خلدو، بقوله وقد أشنر إىل هذه املاألة ابن .ة للغنلبوالثقنفي  
 .ة مذهبه وعوائدهاسنتصنره راجع إىل صح   ه يعتقد أ،  به ألسن  

 إخفنء َلبتعند يقة األمر إَل  من هو يف حق ،جتريح الذات وجلدهن على خمتلف الصعد واملاتوينت كمن أ،  
هلم يف الكثري وحتو   واألدب   والثقنيف   ر أو األديب والنخبة بشكل عنم عن مواطن اإلبداع الفكري  ف أو املفك  املثق  

ة ة واإلسنانسني  ة إىل الظواهر اَلجتمنعي  ن لعدم رؤية احلنضر. فنلقراءة املوضوعي  من األحين، إىل إحنلة للمنضي وحجنب  
 .ة وعواملهن املبنشرةن من أسبنهبن احلقيقي  م علينن النظر إىل األمور اسنطالق  منهن واحملزسنة حتت  املفرحة 
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د بقواسنني د ضرورة التقي  تتأك   ،جتنها رات الاريعة اليت جتري يف العنمل يف كل  ن على حقيقة التطو  من هنن وتأسيا  
ر هذه القواسنني هو الذي ميكننن من توف   ة األخرى أل،  نسني  ة واإلسنارات والظواهر اَلجتمنعي  ة يف دراسة التطو  املوضوعي  

 .َلت بشكل سليم ودقيقرات والتحو  قراءة هذه التطو  

 يقتضي : والفكر النقدي  

ن املراجعة اسنطالق   ة املراجعة، إذ َل يعقل أ، تتم  ة لعملي  ة والنظري  منت العقلي  توفري أسس الفحص واملقد   -1
ة ة التقني  ة والعد  ة واملفهومي  األدوات النظري   ر كل  أ، تتوف   بل من الضروري   .ةي  من ردود أفعنل أو ممنحكنت سينس

 .نزسن  ن مت  ن موضوعي  ة واملعنصرة لفحص الظنهرة فحص  التنرخيي  

 .خر اجملهول أسبنب اإلخفنق وعوامل اهلزميةدو، جلد الذات أو حتميل اآل د بنملنهج املوضوعي  التقي   -2

 الفكر النقدي   ة. ومن هنن فإ،  ة واإلسنانسني  ( للظواهر اَلجتمنعي  ةالقواسنني املوضوعي    )بى ث مبن يام  وهبذا سنتشب  
ن دراسة الظنهرة والكشف عن قواسنني عملهن وحركتهن وعن طبيعة العالقة اليت تربط بني عننصرهن يقتضي أيض  

ف وسنتعر   ،ةة أو اَلجتمنعي  الفكري  ا عن املابقنت سنصل إىل النتنئج األخرية بعيد   ،وعن طريق هذه الدراسة .املختلفة
هن تلك لكن   ،ةة والعملي  نن مع ضرورة املراجعة ملننهجنن العلمي  الظنهرة أو ضمورهن. إسن   ة لنمو  على األسبنب املوضوعي  

  .ة اإلصالحل الذات ماؤولي  ة وحتم  ة الذاتي  املاؤولي   املراجعة اليت تنطلق من حس  

فال فالح بدو، حمنسبة الذات ومراجعة أفعنهلن وتقومي  ،سالم الرتبوي  فنملراجعة والنقد جزء من مشروع اإل
ر ه سبيلنن إىل التطو  ألسن   ،ر مطلوبالنقد وفق هذا التصو   وبنلتنل فإ،   .تسلوكهن والعدول عن األخطنء والزَل  

 .د والتزكيةوالتجد  

 

 


