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 الفكر اساسا.. اإلصالح والتجديد نطباعات إ

       معــاش مرتضــى

 ىو اصبح حىت احلياة صفحات على وحفره األرض أخاديد يف اإلنساف سجلو الذي التاريخ ىو الفكر
 اخلارجي العامل مع وتفاعلها اإلنسانية االنطباعات الف البشر، ومسرية احلياة رلريات على تؤشر اليت األداة
 مفاجآت إىل أو الناس حياة يف إغلابية ربوالت إىل تقود متسلسلة تطورات معها وذبر كبرية أحداثا تصنع
 .اخلارجي للعامل وادلوضوعية السليمة قراءتو عن الفكر ينحرؼ عندما مآسي تفجر سلبية

 يف البشر خامرىا اليت الفكرية للتصورات فعلية نتيجة ىي اإلنسانية عاشتها اليت الدرامية األحداث واكثر 
 .التاريخ تطورات مع تعاملهم

 واحلدسي احلسي بتفاعلو وىو اخلارج يف غلري دلا فهمو خالؿ من حركتو على يعتمد مفكر كائن فاإلنساف
 ؽلكن فالفكر اآلخرين، مع أفعالو وردود سلوكو على مباشر بشكل تؤثر داخلو يف سلتلفة انطباعات يبين

 حيث الذىن، يف معينة صورة انطباع يف ادلرآة نوعية تؤثر حيث الذىن إىل صورا تعكس اليت بادلرايا تشبيهو
 وقد سليما انطباعا فتعطي مستوية ادلرآة تكوف فقد الفكر، مرآة خالؿ من اخلارجية بالصور الذىن يتشبع
 ليتصرؼ داخلو يف ينطبع وعليا واقعا لتفرز عجيبة اشكاال تعطي منحرفة مرايا أو مقعرة أو زلدبة تكوف
 االنانية وادلصاحل واالىواء االدراف تلك من تنبع الفكر اخطاء واكثر اخلارجي، العامل مع سليمة غري بصورة

 دبرايا زلاط وكأنو ذبري اإلنساف عند احلياة حركة اف يعين وىذا احلقيقية، رؤيتو وتشوش الفكر تغلف اليت
 من فينظر اخلاصة بادلصاحل تتلوف ألهنا مشوىة حقائق للبعض وتعكس نظرتو حسب واحد لكل تعكس
 خالؿ من تتحقق اخلارج رؤية على فالقدرة. ورغباتو اىواؤه ترتئيو عادلا ليعكس احلادة زاويتو عرب خالذلا

 حسن تريو مرآة ادلرء فكر(: السالـ عليو) طالب أيب بن علي ادلؤمنني أمري اإلماـ يقوؿ ادلرآة، نقاء مستوى
 .قبحو من عملو
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 على القدرة وجود لعدـ فكرية ذاهتا يف ازمات ىي الفرد أو اجملتمع هبا ؽلر اليت األزمات اغلب فاف ىنا ومن
 يقوؿ األحياف، بعض يف ومهلكة كبرية أخطاء يف الوقوع إىل يؤدي شلا سليما؛ ادراكا اخلارجي الواقع إدراؾ
 .غرتو قويت فكرتو ضعفت من(: السالـ عليو) ادلؤمنني أمري

 وتنقية الفكري االصالح عملية خالؿ من إال يتم اف ؽلكن ال األمة واصالح الذات ذبديد عملية فاف لذلك
 واجتماعية انسانية حركة تأسيس ؽلكن فال. للحياة السليمة النظرة وجود تعيق اليت الشوائب من الفكر

 األمة مشكلة اف ذلك. وىيكليتها األمة بناء أساس يف سليمة فكرية بنية توجد مل ما ومتقدمة متطورة
 ادلشوشة الفكرية قراءهتا اف اذ الزمن وتقدـ احلياة تطور عن وزبلفها التاريخ حركة عن انفصاذلا ىو االساسية
 على كبرية وازمات بنائها يف واضحا اختالال اوجد شلا اخلارجية، ادلتغرياتو  للتحديات استجاباهتا اضعفت
 .ألسبابو معمق ربليل وجود دوف جوىره لفهم التوصل يصعب معقد مستوى

 عندما فالداخل واخلارج، الداخل بني التوازف وجود عدـ إىل اساسو يف يرجع قد الكبري االختالؿ ىذا إف
 يعين وىذا. الزماف وتطورات االحداث حركة فهم عن ويضعف اخلارجية احلقيقة رؤية عن يعجز رؤيتو تتشوه
 ادلنطقي الًتابط نوجد حىت اخلارجي والعامل الفكري الداخل بني التوازف إلعادة وكبري فعاؿ جهد اغلاد ضرورة

 يتطور عندما نسبقو اف ؽلكن وحىت عنو نتخلف ال حبيث ومعاصرتو احلياة تسلسل قراءة ونستطيع حركتنا يف
 .مفجعة مفاجآت حصوؿ دوف جمليئو واالستعداد دبجرياتو والتنبؤ ادلستقبل لقراءة ناضج بشكل فكرنا

 واخلارج الداخل بني ادلتزايد االنفصاؿ ذلك نرى اف ؽلكن امتنا يف احلديثة الفكرية للحركة متسلسل وبتتبع
 فورة نتاج اكرب بشكل ىي احلديثة الفكرية فاحلركة. األمة كياف على وضرباهتا وقعها تزيد اليت األزمات بتعقد

 ومنهجا تصادميا واقعا خلقت وعنيفة سريعة أفعاؿ ردود إىل ادت مفرطة محاسية استجابات خلقت عاطفية
 .احلقيقية بصورتو اخلارجي الواقع حركة يرى اف يستطع مل فكريا

 طموحاتو لتحقيق ربريكو اجل من االنساف ذات يف احلماس لتحقيق الـز اغلايب شعور ىي العاطفة اف
 للواقع السليمة الرؤية عن بانفعاالتو فيحجبو الفكر على الشعور ىذا يطغى اف ولكن لتحدياتو واالستجابة

 خلارج متوعلة صور واغلاد موضوعية غري انفعالية رؤية وجود إىل ويؤدي بالتوازف ؼلل األمر ىذا فاف اخلارجي
 الرؤية ىذه ىي واليأس االحباط ربقق مث ومن والتطرؼ العنف انتشار أسباب واحد. اصال موجودا يكن مل
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 واخرى احلديثة التجارب ببعض مغايل بشكل تارة يتمسك البعض اف كيف يفسر وىذا. احملضة العاطفية
 الصراع إدارة يف األمة فشل أسباب احد فاف ادلثاؿ سبيل وعلى. وبسهولة مطلقة بصورة عنها يتخلى

 فاما واضح بشكل التطورات رؤية وعدـ االزمة ىذه مع احلماسي العاطفي التعامل ىو العريب – الصهيوين
 .مطلق سالـ أو مطلقة حرب

 الفكػػػػػػػػر أزمػػػػػػات

 حقيقة فهم على يساعدنا اخلارجي العامل عن االنفصاـ ومقدار نعيشو الذي الفكري بالواقع التأمل إف
 نتاجا شكلت حبيث ادلتفاوتة الظواىر من رلموعة عرب ذبسدت االزمة ىذه نعيشها، اليت الفكرية االزمة

 استعراض خالؿ من ؽلكن لذلك واخلارج، الداخل بني ادلتوازف الًتابط اغلاد على القدرة لعدـ ملحوظا
 نيةالب لتجديد الالزمة البدائل اغلاد مث ومن االنفصاـ جوىر إىل ونصل ضلدد اف الفكرية االزمة اشكاؿ
 العامل مع صوابية اكثر وارتباط احلياة فهم يف اوضح بعد إىل للوصوؿ التشوش دائرة من واخلروج الفكرية

 .اخلارجي

 نفسها حفرت سلوكية اظلاط إىل ربللت فكرية ازمات رلموعة عرب ضلللها اف ؽلكن الفكرية االزمة اف
 دوافع وربليل باألمر ادلعرفة ولكن ذبديده، أو اخًتاقو يصعب ثقيال عبئا أصبحت زلصنة خنادؽ يف وذبذرت
 .ادلتخندقة األزمات ىذه من للخروج الناضج الوعي من تدرغلية دفعات يعطينا اف ؽلكن وتصرفاتنا سلوكنا

 يف يتحصن حيث الزمن دائرة خارج يصبح والتقدمية التطورية مربراتو الفكر يفقد عندما: التحجر أزمة
 يصبح حينئذ. ادلتسلسلة وادلستقبل احلاضر حلقات مع واالنسجاـ ادلاضي دائرة من اخلروج رافضا داخلو

 اساسا غاياتو يفقد التطورية مربراتو يفقد عندما والفكر ووجوده، بنائو اساسات من ىو واجلمود التحجر
 قامع اجتهاداتو يف ساكن انو. خارجو يالحظ اف يستطيع ال جامد وجود إىل احلقيقية تسميتو من ويتجرد

 فيحتكر انتاجاتو، كل وػلدد مقتنياتو كل ليقدس داخلو يف يسري متغري كل فيحارب دلتغرياتو، ورافض ذلا
 يكوف قد. اخلاصة عوادلو على ادلنغلق تفكريه جوىر ادلطلق العناد ويصبح النقد، كل وينبذ احلقيقة كل

 ولكنو االستدالؿ على ادلنطقية القدرة وفقداف بالضعف واالحساس اخلارجي بالعامل الثقة عدـ ىو السبب
 .البعض ؼلسر اف خاؼ عندما شيء كل ؼلسر النتيجة يف
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 التجديد عدـ فاف ذلك من العكس على بل واجلمود للتحجر مربرا القدًن على احملافظة تكوف اف ؽلكن ال
 باألصوؿ التمسك وىدؼ كغاية يعين ال التحجر الف العدـ، ضلو ويقودىا وجودىا غايات على يقضي

 معطيات ربتمها اليت التغيري ربديات مع االنسجاـ ورفض ادلبادئ ربجري اكرب بشكل يعين بل والثوابت
 .وادلتغري ادلتحرؾ الكوف

 اإلنساين الفكر وتطوير اخلارجي العامل مع الفعالة االستجابة على ربض اإلسالمي الدين مفاىيم اف
 ضلو وتصاعده اإلنساف ربرؾ اساسات من ىي اليت والتطور واالبداع واالقتناع احلرية لتحقيق باستمرار
 وعدـ الفكر حركة على تدؿ القرآف يف ادلستخدمة االفعاؿ يف التصريفات من للكثري وادلالحظ الكماؿ،
 ..(.التفكر..التدبر: )مثل مجودىا

 وػلاربوف مطلق بشكل افكارىم ويقدسوف والتغيري احلوار يرفضوف اصحاهبا الف حقيقية ازمة التحجر ازمة
 البنياف من تنبع عامة اجتماعية ازمة تشكل ألهنا متنوعة فكرية اذباىات على تنطبق وىي. اآلخر الرأي

 .لالمة العاـ الثقايف

 احليوي تفاعلو يفقد حينما احلقيقية مربراتو يفقد الذي التفكري من آخراً  ظلطا تشكل أزمة وىي: الذوباف ازمة
 يف ليقع واصولو تراثو على اللـو كل اللـو ويضع السابقة ذباربو على مطلق بشكل ويتمرد اخلارجي العامل مع

 وماضيو تارؼلو من متنصال اآلخرين يف بكاملو ليذوب الغالبني افكار إال الغلد وبالتايل اذلوية فقداف معضلة
 ىو بل حاضره وذبديد لتغيري اإلنساف يثور اف يف ادلشكلة ليست. لو أسس ال منقطع حاضر يف ومنصهرا

 والتاريخ ادلاضي كل الغاء عرب ذلك يف يتطرؼ اف ولكن ادلبادئ، وػليي االفكار غلدد اف ؽلكن الذي األمر
 واذا. منها ؼلرج اف يستطيع ال متاىات يف ويضعو اخلارجي العامل عن انفصامو يزيد سوؼ الذي األمر فهو

 بدعوى ويلغيها وادلبادئ االخالقيات من الكثري من يتنصل اف اآلف وحلد عديدة قروف منذ الغرب حاوؿ
 الفردية احلرية بدعوى ظهره خلف ادلاضية احلضارية التجارب ويضع احملض العقلي والوجود العلمي التقدـ

 كبرية وروحية أخالقية وأزمات عواصف ويواجو اإلنسانية اذلوية فقداف من كثريا يعاين اليـو فانو ادلطلقة،
 والتأصيل التحديث بني االعتداؿ اغلاد ضلو ويدعوف ليرباليتهم على مفكريهم من كثري اليـو يتمرد ولذلك

 .وادلصلحني األنبياء دعوات عليها قامت اليت والدينية االخالقية باالسس والتمسك
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 حضارتنا خصائص وفقداف اآلخرين إىل التبعية إىل بالنتيجة يؤدي التحديث بدعوى ادلاضي من التنصل اف
 احلاضر مع والتغيري التجديد عملية يف كبرية دروسا تعطينا اف ؽلكن واليت ادلتألقة ذباربو ونسياف االصيلة

 .وادلستقبل

 إىل ادلفكرين بعض لجئي   الذات بفكر الثقة وفقداف اآلخر الفكر ذباه بالدونية الشعور: الدونية أزمة
 اف إال هبا، وشعوري حقيقي اقتناع وجود دوف هبا والتمسك أخرى فكرية مناىج حوؿ والتمحور التمسك
 السعي من فبدال. بالذات الثقة وأفقدهتم أرواحهم يف االحباط سرياف إىل ادت هبا مروا اليت السيئة التجارب

 يف وادلرتكزات الثوابت من التنصل إىل سعوا ىادئة نقدية دبراجعة االزمة عالج وزلاولة الفكر ذبديد إىل
 ادلتدافع -االنبهار يف ذلك نرى اف وؽلكن الذاتية، دوافعهم افقر الذي والروحي الفكري الفراغ دللء زلاولة

 وىو هبا، والتعبد إغلابياهتا أو سلبياهتا إىل النظر دوف كانت مهما - بقيمها واالقتداء الغربية احلضارة ضلو
 خصم أماـ بالعجز والشعور القدرة فقداف عن يعرب ما بقدر النقدية والدراسة ادلوضوعية على يعتمد ال تعبد
 منها يستدر للمثقف آمنة صورة تعط مل احداث من والالجدوائية باإلحباط نفسي وشعور دبظاىره قوي

 لالستقرار طلبا لآلخرين االلتجاء أو القوي اماـ بالدونية واالحساس االذباه وىذا. حياتو يف واذلدفية الغائية
 يفتقد نفسي التجاء الواقع يف النو تفاقمها، إىل يؤد مل اف الفكرية االزمة ذباوز إىل يؤدي ال الفكري واالماف

 على تعتمد فكرية اذباىات نشوء إىل ذلك ادى وقد. احلكيمة وادلوضوعية ادلتعددة النقدية جوانبو بعض يف
 النقدية قدراهتا ربكم اف ودوف االبداعية وروحها الستقالليتها حقيقي وجود عدـ ظرؼ يف ادلطلق االقتباس
 فاف وبالطبع. األخرى الوجودات تلك ىامش على ثابتا وجودا ذلا تصنع اف رباوؿ بذلك وىي والبحثية
 فاقدا يكوف وبالتايل وربكمهم اآلخرين سلطات متناوؿ يف النخبة أو الفرد ذبعل خطرة تبعية ىي الدونية

 إىل نسبة بالتغرب الدونية ىذه البعض يسمي وقد. والنقد واالجتهاد االبداع يف ادلستقلة الذاتية لعناصره
 شعور كل يشمل بل فقط الغرب اليشمل عاـ ىو االزمة من النوع ىذا ولكن بالغرب االعمى االنبهار

 األزمات من النوع ىذا مطب يف الوقوع من احلذر غلب ىنا ومن. اآلخرين ذباه الثقة وفقداف بالضعف
 .افكار من االخروف ينتجو ما ىامش على نفكر احياء رلرد نصبح ال حىت شعوري غري بشكل
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 أفكارىم بتقليد فنبدأ اآلخرين ابداع أماـ والضعف بالدونية الشعور رحم من تنشأ ازمة وىي: التقليد أزمة
 يف واالبتكار والنقد االبداع من الفكرية ملكاتنا تبدأ وبذلك ذبارهبم، وصلًت قيمهم ونسوؽ حريف بشكل

 ثقافية تقاليد عرب البنيوية اجملتمع جذور يف تعيش مشكلة ىي التقليد ومشكلة. واالندثار االضمحالؿ
 فاقدة والذيلية التبعية حالة لتعيش ادلستبدة الفردية للسلطات ادلطلقة الطاعة الفرد على تفرض جامدة
 اظفاره نعومة منذ ينشأ فالفرد. اخلالؽ واالبتكار ادلتحرر واالبداع ادلستقل التفكري يف الشخصية لقدرهتا
 عن فيو يعجز جديد عامل إىل رلتمعو من ؼلرج عندما اخطر بشكل ولكن مقلدا يبقى يكرب اف وبعد مقلدا،
 .الفكرية ملكاتو وربفيز طاقاتو ذبديد

 تؤدي عنيفة نتائج ضلو فتقوده االجتماعي بالفكر تعصف اف ؽلكن اليت األزمات اخطر من: التعصب أزمة
طئ لنفسو احلقيقة وػلتكر مطلق بشكل افكاره يقدس ادلتعصب الف والتحارب، التصادـ إىل النهاية يف  وؼل 

 الدونية ازمة دبنطلقات شبيو ذبسيد ىي االزمة وىذه والنقد، احلوار احتكاـ إىل الرجوع دوف دوما اآلخرين
 االفكار نسائم جلرياف السماح دوف االفكار على االنغالؽ وىو سباما، معاكس اذباه إىل تقود ولكنها
 االستدالؿ على القدرة يفقد وىو ادلتعصب، الفكر يعانيو الذي الضعف دليل وىذا. خالذلا من األخرى
 صفة واعطاءه فكره بتقييد نفسو ػلصن االهنيار من نفسو على ؼلاؼ والنو األخرى، االفكار مع واحلوار

 ويكشف ضعفو يبني نقدي دلوقف يتعرض عندما التعصب من بشيء يشعر مل منا ومن ادلطلقة، القدسية
 اف صلد امتنا ازمات يف التعصب واقع نستعرض وعندما. ذاتو عن يدافع انو منو اعتقادا فيكابر عجزه

 بينها اليومي التعامل مسة ىو والتصادـ االحًتاب اصبح حىت االذباىات سلتلف يف استشرى قد التعصب
 االعالـ وسائل وتساعد. والقوة للقدرة امتالكها مستوى حسب لتدمريىا القمعية الوسائل اشد مستخدمة

 منطلقاهتا مع تتماشى ال اليت للحقائق ادلطلق ذباىلها أو لآلخرين ضرهبا عرب التعصب انتشار يف كثريا
 يتمظهر الذي واالعمى ادلطلق التعصب ىو األمة سبزيق يف اليـو االقوى السالح فاف لذلك الفكرية،
 .والتحزيب والعلماين والقبلي والعنصري والطائفي الديين التعصب مثل سلتلفة بأشكاؿ
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 من إال اليراه النو قراءتو على قادر وغري اخلارجي العامل عن منعزؿ االحياف اغلب يف فرد ىو ادلتعصب اف
 بل وافكارىم اآلخرين عامل اليرى فهو لذلك بافكاره، ادلطلق اعتقاده لو تعكس جدا ضيقة نافذة خالؿ

 .بنفسو لنفسو نفسو فقط يرى

 من والرىبة اخلوؼ يكوف قد ولكن وادواتو الفكر ذبديد يف رغبة توجد قد: التجديد من اخلوؼ أزمة
 ؽلكن وتطورات مصاعب عنو ينتج سوؼ التجديد الف التجديد، مسرية إيقاؼ يف أساسياً  عنصراً  التجديد

 يفضلوف الناس معظم فاف احلاؿ وبطبيعة عليها، قاـ اليت وادلبادئ والثوابت ادلصاحل من بالكثري تطيح اف
 سبر عندما وخصوصا واستقرارىم أمنهم يسلب قد مستقبل يف ادلخاطرة دوف ؽلتلكوف ما على زلافظني البقاء
 النوع ىذا تواجو اليت االساسية االشكالية ولكن. التكاليف باىض التجديد فيها كاف مؤدلة ذبارب عليهم

 يقود سوؼ ماض إىل يتحوؿ الذي باحلاضر والتمسك التجديد من واحملافظة البقاء اف ىو التفكري من
 التغيري واف التتوقف احلياة حركة اف باعتبار شيء، كل فيو يسلبهم مفاجئ بشكل الوضع انقالب إىل حتما

 تعصف عنيفة لثورة والفكري االجتماعي واقعو يعرض التجديد البعض يرفض فعندما حتمي، أمر والتجديد
 مدمرة حكمة دوف فتنتفض القدًن الفكري التيار عن منفصلة نفسها الشابة التيارات ذبد عندما خصوصا بو

 هنضة إغلاد على الفكرية التيارات تقدـ عندما يرتفع اف ؽلكن التجديد من اخلوؼ ولكن. شيء كل
 األسس على واحلفاظ وادلرتكزات بالثوابت التمسك مع التحديث يف التدرج على تعتمد ىادئة إصالحية
 .اخلارجي العامل مع وتنسجم الزمين التطور تساير فأهنا وهبذا ادلبدئية،

 أخرى فكرية أزمات

 مشكلة بينها فيما تتداخل رلتمعاتنا يف الفكر حركة يف ادلتأزمة الفكرية االشكاؿ من كثرياً  نالحظ أف ؽلكن
 :مثل الفكر، دلسألة احلركي التوازف يف واضحا واختالال اخلارجي العامل معادلة عن حقيقيا انفصاما

 من هتربا أو ضعفا أو خوفا اآلخرين على االنفتاح عدـ مفضال ذاتو على الفكر ينغلق حيث: االنغالؽ أزمة
 .احلياة عن وابتعاد سلتلفة تيارات من كبري فهم سوء وجود إىل يقود سوؼ االنغالؽ ىذا ادلسؤولية،
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 اآلخرين على السريع التغيري لفرض قوة اداة إىل للحوار اداة من يتحوؿ حيث: العنيف الفكر أزمة
 اذ التدرغلي، الفكري التطور دلسرية وادلنطقية العلمية اخلطوات مراعاة دوف الفوري القفز اسلوب مستخدمة

 .طويل بنفس واالستقامة الصبور واالقناع اذلادئ االنضاج يستلـز بطبيعتو الفكر اف

 حسب معها يتعامل متناقضة بافكار متلونة ازدواجية إىل احملبط الفكر تقود ازمة وىي: االزدواجية أزمة
 حيث وادلكبوتة ادلخنوقة اجملتمعات يف كثريا ذلك ونرى موضوعيتها، حسب ال وادلصلحية النفسية اندفاعاتو

 الغائي التناوؿ يف أزمة إىل الفكر يقود سوؼ األمر وىذا وجرأة، حبرية رأية عن يعرب أف من ادلثقف يعجز
 .وسيلة رلرد يصبح عنما معو

 واصالحو الفكر ذبديد عناصر

 يرتب أف ػلاوؿ فالفكر والنظاـ، الوجود ىذا يف غائية ىناؾ أف وشعوره وعقلو بفطرتو يدرؾ منا واحد كل
 قائم كلها حياتنا يف الفكري فالنظاـ الوجود، ىذا يفسر وسبب وعلة نتيجة إىل للوصوؿ افكاره سلسلة

. واخللق للكوف اجلوىرية ادلربرات انتهاء إال التعين العبثية فاف واال الكوف ىذا يف والعلة الغاية وجود على
 إىل للوصوؿ تصاعدية بصورة لتحقيقها ومستمرة دائبة حركة يف اإلنساف اف وتؤكد تعين الوجود وغائية

 يف زلتـو وتطور مستمر ذبديد وجود بالضرورة يعين ادلستمر والسعي الدائبة واحلركة. للبشر الوجودي الكماؿ
 حياتو تكرار من اإلنساف اليستفيد اذ الغائي ادلربر انتفاء بالضرورة يعين التجديد عدـ فاف واال الفرد حياة

 االمل ينبعث والتجديد احلركة فمع. داخلو يف االحباط وسرياف فيو احلياة شعلة وانطفاء العبثية إال اليومية
 والوصوؿ اعماقنا يف الكمايل الفراغ سد اجل من يومي سعي إىل ليتحوؿ منا واحد كل داخل يف والطموح

 (.َفم الِقيوِ  َكْدحاً  َربِ كَ  ِإىَل  َكاِدحٌ  ِإنَّكَ  اإِلْنَساف   أَيػَُّها يَا: )احلكيم كتابو يف تعاىل يقوؿ احملتومة، الغايات إىل

 ال والساكن اجلامد الفكر اف اذ ادلستمر احلركي التطور حتميات احد ىو واصالحو الفكر ذبديد إف
 واستخراج اخلارجي للعامل الفكرية لقراءاتو االستمراري بتطويره ادلستمر التطور مع نفسو يؤقلم اف يستطيع

 حلد ادلستمر البشري التطور وما اليومية، حاجاتو وقضاء مشاكلو وحل االنسجاـ على تساعده جديدة رؤى
 ادلتحرؾ الكوف ىذا يف الدائمة والتغيريات احلياة ظروؼ تطور اف ذلك. ادلقتضيات ذلذه تلبية إال اليـو ىذا

 احلتمي التطور مع يتكيف اف يستطيع حىت الفكري نظامو تشكيل يعيد اف باستمرار اإلنساف على تفرض
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 مع التكيف وجود لعدـ واضح نتاج ىي األفراد وؼلوضها اجملتمعات تعيشها اليت االزمات ومعظم احلاصل،
 .والذىوؿ باليأس عليو تقضي أو عنيف فعل لرد تقوده حضارية بنكسة اجملتمع يصاب لذا احلياة تطور

 ادلؤدلة احلضارية للصدمات طلضع ال حىت جيد بشكل فيها والتأمل التجديد عناصر توفري من البد لذلك
 .اليـو حاصل ىو كما ادلستقبل يف بنا تعصف اليت

 وربليلها داثاألح فهم على القدرة

 اجل من الفكري نظامنا يف وربليلها وىضمها االحداث فهم على القدرة وجود ىو التجديد عناصر من
 فعندما. اخلارج يف غلري دلا ومفهومة واضحة نتيجة على واحلصوؿ بينها القائم الًتابط إدراؾ إىل الوصوؿ
 التكيف على قادرين وغري قوية علينا الصدمة تصبح الًتابط إدراؾ عن ونعجز اخلارج يف غلري ما النفهم
 علينا صدماهتا تفرض الزالت افرزهتا اليت الكبرية والتطورات الثانية اخلليج حرب يف حصل ما ولعل معها،
 .ازماتنا وحل التصرؼ على قدرتنا سلبت حبيث

 مكررة حلقات يف ونسري أزماتنا حل عن عاجزين نصبح افكارنا حركة يف التجديدية الروح نفقد وعندما
 ادلتجددة احلكيمة رؤيتنا فاف لذلك اكرب، ومآسي آالـ لنا مسببة دائما الطريق اوؿ إىل تعيدنا ومفرغة

 .الواقع ىذا من انفسنا استخراج يف كثريا تساعدنا

 يف اآلخر الوجود عن وتعزلنا افكارنا تغلف اليت االحادية تلك ىو واضمحاللو الفكر ركود عوامل أحد إف
 التفكري ولكن ادلشًتكة، دبصاحلنا قليال ولو التفكري دوف ومتحاربة متناحرة فرؽ إىل وتقسمنا اجملتمع

 ادلتغرية العوامل فهم يف حكيمة رؤية ويعطينا اخلارج على عيوننا ويفتح ادلغلقة الدوائر من ؼلرج التجديدي
 انفسنا النتشاؿ تتالقى اف ؽلكن واهنا ادلشًتكة باىدافنا االدلاـ عرب إال تتحقق اف الؽلكن السليمة حياتنا واف
 .االزمة من

 العاـ االجتماعي التفكري

 اخلاصة، عقوذلم قنوات يف زلصورة تبقى ادلثقفني من رلموعة تأمالت عرب الفكري التجديد ربقيق ؽلكن ال
 اقناع إىل تؤدي شاملة فكرية هنضة تستثري عامة اجتماعية فلسفة إىل يتحوؿ عندما يتحقق الفكري التجديد
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 االتفاؽ إىل تقود عامة اجتماعية فلسفة تطوير ىو إليو ضلتاج فما. ادلتنورة االفكار هبذه ما بشكل اجملتمع
 مع واالنسجاـ التكيف ػلقق شامل نظاـ اغلاد إىل للوصوؿ العامة واالىداؼ ادلشًتكة الطرؽ على اجلمعي

 ادلفكرة النخب بني والفعاؿ ادلوضوعي احلوار وجود بعد إال العامة الفلسفة ربقيق والؽلكن. الزمن حركة
 وىذا الفكرية الكفاءة وجود عدـ بدعوى التجديد دائرة من الناس استبعاد فالؽلكن. الشامل الوعي لتحقيق

 ازمة تعقيد يف تساىم فاهنا وبالتايل الناس، اليفهمو متعايل وخبطاب بانعزالية تفكر النخبة اف على يدؿ
 وىم مؤثرة أدوات ىم فالناس الفكر، ذبديد يف ادلشًتؾ والوعي االشًتاؾ عن اجملتمع تفصل عندما الفكر
 العاـ االجتماعي التفكري من جزء ىو اخلاص والتفكري العاـ، التعاوف ربقيق يف ادلشًتؾ السبب من جزء
 يف للسري بنا اليؤدي للحقيقة زلتكرا وغلعلو بالبعض يستبد الذي الفكري فالتعصب. منو يتشكل جزء وىو

 نظر وجهة لو كل واف ادلشًتؾ العاـ ذلك من جزء ىو منا واحد كل اف ادركنا إذا إال الصحيح، الطريق
 للعامل متجزئة قراءات تبقى اخلاصة قراءاتنا واف باآلخرين، إال والتكافل التكامل ربقق اف تستطيع ال زلدودة

 ، فقط اخلاصة دلصاحلها متحيزة كانت إذا وخصوصا اآلخرين عن وانغالؽ دبعزؿ كانت إذا اخلارجي
 .مشًتكة واىداؼ وحاجات دلشاكل عاـ مشًتؾ تصور يف الكل غلمع الذي ىو الفعاؿ فالتجديد

 :التجديد عناصر ومن

 وىضمها الواردة للمعلومات الواعي االختيار على والقدرة التوازف ربقيق ؽلكن بو اذ: الفكري االعتداؿ
 التجديد احداث على قادر متماسك فكري بناء وجود عدـ على داللة فيو والتفريط فاإلفراط سليم، بشكل
 تضييعو وبالتايل واجملتمع اإلنساف قيادة على وقدرتو الفكر بدور اجلاىلة االستهانة تلك ىو فالتفريط. الفعاؿ

 النظرية اجلوانب على االفراطي الًتكيز ىو واالفراط. مباالة الال أو السلطة او ادلاؿ على الًتكيز مقابل يف
 الفاضلة ادلدينة واماين احالـ يف الوقوع وبالتايل اخلارجي الواقع مع متجانس ارتباط وجود عدـ مع والفلسفية
 الطريق يف بالتجديد يسري فاالعتداؿ. احلقيقية احليوية االىداؼ من اخلالية واألفكار الًتفية والنظريات

 .اخلارجي والعامل للفرد الفكري الداخل بني التوازف باغلاد السليم

 أو لفرد اخلاص بالفكر ادلطلق االقتناع ذلك ىو التجديد عن الفكر توقف أسباب احد: الفكري الطموح
 إذا فالفرد. التجديد ومنع االجتهاد وسد التفكري ومنع الفكرية االبواب غلق إىل يقود وىذا اذباه أو مجاعة
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 اهنيار مبدأ ىو وىذ والتخلف، بالًتاجع ويبدأ الفكري طموحو يتوقف للتكامل حاجتو وعدـ باالكتفاء شعر
 .واضلالذلا احلضارات

 البد الفرد اف يعين وىو واعلى ارفع مستوى إىل للوصوؿ اليكل بسعي مستمر فكري طموح ىو التجديد
 نواميس ادىن ؼلالف الشعور ذلك ادلطلقة، وصحتها افكاره بقداسة ادلغلف الشعور ذلك داخلو من ينتزع اف

 ذاتو يف اإلنساف يشعر وعندما. ادلطلق الكماؿ على قادر غري ناقصا ضعيفا خلق اإلنساف اف وىو الطبيعة
 افكاره لتطوير اغلايب وطموح دائب بسعي يتحرؾ ادلطلق االكتفاء يعطيو مستوى إىل بعد يصل مل انو

 والطموح الكماؿ، وعدـ والنقص باجلهل االعًتاؼ فهو ذلك من العكس على التواضع اف. ومعارفو وعلومو
 عليو) ادلؤمنني أمري اإلماـ يقوؿ والتجديد، للتطوير مستمرة حباجة وانو بامكانياتو اإلنساف تواضع على دليل

 زللو غري يف بتواضع مصابوف اليـو ضلن: ادلفكرين احد ويقوؿ. نفسو ينقص اف فضيلة بادلرء كفى(: السالـ
 لكن اكرب جبهد يعمل اف إىل يدفعو قد الذي األمر جهوده يف يرتاب اف على سافاإلن محل قدؽلا فالتواضع
 .بادلرة العمل وقف إىل فيحملو باىدافو يشك ادلرء غلعل اليـو التواضع

 ذبديده اجل من لدينا الفكري ادلوجود ربريك يف تساىم اف ؽلكن اليت التجديد عناصر من الكثري وىناؾ
 النفس يف البناء واالنتقاد النقد روح وترسيخ اآلخرين على اإلغلايب االنفتاح حاالت ربقيق مثل وتطويره

 احلوار مبدأ بأف والشك واالبداع، والنمو النضج من مزيد اجل من األفكار سلتلف بني احلوار مبدأ ونشر
 النقاش مباحث ودارت الكرًن القرآف دعوة قامت ذلك وعلى اإلسالـ يف وأصيل أساسي مبدأ ىو

 واالنفتاح احلر الفكري لإلقناع تقديره ومدى اإلسالـ عظمة على يدؿ مبدأ وىو اآلخرين مع واحملاججة
 .عليو متفق مشًتؾ إىل للوصوؿ اآلخرين مع ادلتبادؿ


