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تعود جذور العالقة اإلشكاليّة بين المثقّف والسياسّي إلى نهاية عصر الخلفاء الراشدين، حينما فقدت السلطة 

ذ، صار المثقّف السياسيّة شرعيّتها الدينيّة، وانقلبت )الخالفة إلى الملك( كما يعبّر عن ذلك )ابن خلدون(. وقتئ

والسياسّي نَدَّْين ِ، فحمل األّول األهليّة الدينيّة التشريعيّة، في حين اغتصب الثاني السلطة السياسيّة أو ورثها، لذا لم 

يكن األخير يمتلك بشخصه رواجاً ثقافيّاً حقيقيّاً بين عناصر النسق االجتماعّي، بل خضع رواجه لعالقته باآلخر 

لفقهاء نواة السلطة الثقافيّة في البنية العربيّة اإلسالميّة، ذلك أّن لهم فهَم الشريعة وتفسير المثقّف. لقد شّكل ا

قوانينها، وسّن الجديد عند الحاجة، ثّم اتسعت دائرة السلطة تلك، لتشمل المشتغلين في األدب والفكر والعلم، أي 

 الثقافة، وذلك وفقاً للعالقة بين اللغة والفكر والتشريع.

العديد من مالكي السلطة السياسيّة أهميّة عالقتهم بالمثقّف، الذي يسهم بشكل رئيسي في )شرعنة( وعى 

حضورهم، وتعاطف الناس معهم، ونصرتهم لهم، تماماً كما أدرك المثقّف أهمية حضوره بالنسبة للسياسّي، 

افّي للسياسة، تتعلّق بهذه القضيّة من ويمكن أن نستحضر أمثلة عديدة من التاريخ السياسّي للثقافة، أو التاريخ الثق

مثل عالقة عضد الدولة البويهي الشيعّي، مع ابن الباقالّني الفقيه السنّي، الذي دعاه عضد الدولة ليتناظر مع 

المعتزلة في مجلسه، فدخل وجلس بجانب السلطان، فتظاهر السلطان بالغضب، وغضبت حاشيته فعالً، لكّن 

ياسّي، إذ كان يريد كسب مودّة السنّة في بغداد، فكان خالل المناظرة ينتصر آلراء ابن السلطان كان يرتّب ألمر س

الباقالّنّي ضدّ المعتزلة، وأخيراً قال عبارته: ' فّكرت بأّي قتلة أقتله لجلوسه حيث جلس بغير أمري، وأّما اآلن فقد 

قاّلنّي في دخوله بغداد يوم خلع الخليفة عليه علمت أنّه أحّق بمكاني منّي'. وقد قام عضد الدولة باصطحاب ابن البا

 لقب السلطان.

نالحظ في هذا اإلطار أّن األمراء العرب، أو رموز السلطة السياسيّة، الذين ينحدرون من أرومة عربيّة، لم يلتفتوا 

توافرت في سيرة  كثيراً لمراعاة عالقتهم بالمثقّف، إذ اعتقدوا أّن شرعيّتهم أوثق، ألنّها متأتية من األرومة التي

الخالفة األولى، من ذلك عالقة سيف الدولة، األمير العربّي، بالفارابّي مثالً، في حين يتعاظم الشعور بالنديّة بين 

المثقّف والسياسّي، عند ذلك المثقّف الذي يمتلك أكثر من مفتاح من مفاتيح السلطة السياسيّة، أي الذي يجمع في 

سب الذي ينتهي إلى آل البيت تحديداً، ألنّه سبب االنفصال األّول بين السلطتين، شخصه األرومة العربيّة، والن

 والثقافة.

يولّد هذا الشعور بالنديّة أزمة واضحة في حياة المثّقف، تصطبغ بها محاور فاعليّته كافّة، وتظهر صريحة في 

، الذي يعود في نسبه إلى آل البيت، فهو هـ(406 -359نتاجه، ولعّل أوضح مثال على ذلك هو الشريف الرضي )

عربّي، من نسل علي بن أبي طالب، وعالم في الفقه، والفرائض، واآلداب، وسائر العلوم، لذا كان يجد نفسه دائماً 

جديراً بالملك، بل بالخالفة، ويشّكل خطابُه الواثُق، الذي خاطب به الخليفة )القادر باهلل(، صورة من أوضح 

 عالقة بين المثقّف والسياسّي، إذ يقول:الصور لهذه ال

 عطفاً، أمير المؤمنين، فإّننا في دوحة العلياء ال نتفّرقُ 

 ما بيننا، يوم الفخار، تفاوٌت أبداً، كالنا في المعالي ُمعرقُ 

 إالّ الخالفةَ ميّزتَك، فإنّني أنا عاطل منها، وأنت مطّوقُ 

زمة الشعور بالنديّة، قائمة، إلى زوال الخالفة اإلسالميّة نهائيّاً بقيت تلك األزمة بين المثقّف والسياسي، وأقصد أ

مع سقوط الحكم العثماني، لتتخذ أزمة المثقّف أشكاالً أخرى، أكثر تعقيداً، تتلّخص في تعدّد المرجعيّات، إذ تحضر 

التي بدأت مرجعيّة سلطة،  الثقافة العربيّة اإلسالميّة بوصفها مرجعيّة لعناصر النسق، إلى جانب المرجعيّة القوميّة

لتصير الدولة ضدّ األّمة على حدّ تعبير الدكتور )برهان غليون(. إّن العنوان العريض لألزمة المتأتية من نديّة 

العالقة بين المثقّف والسياسّي في هذه المرحلة، هو الوعي الفردّي، فالوعي الفردّي مرض الزعماء، كما أنّه 

اإلشارة إلى أّن الذين حافظوا، وال يزالون يحافظون على مشروعيّتهم من المثقّفين  مرض المثقّفين. وال بدّ من

لدى عناصر النسق، هم أولئك الذين اشتغلوا على التراث، أو قاربوه، أو حتّى تناولوه بموضوعيّة، وذلك على 

تنطلق في خطابها من  الرغم من نجوميّة الكثيرين من االتجاهات األخرى، كما تمتلك السلطات السياسيّة التي

رؤية تدعم التراث، وتهتّم به، ولو بطريقة سطحيّة، أو استعراضيّة، مشروعيّة أوثق لدى عناصر النسق، ذلك أّن 

هذه العناصر تجد في العالقة مع التراث رأباً للصدع التاريخّي الذي حدث بين األّمة والدولة، كما تجد فيه حالة 

لحة بين السلطتين الثقافيّة والسياسيّة، أو اندماجهما في عصر الدولة اإلسالميّة نوستالجيّة باتجاه مرحلة المصا

األّول. أجد، انطالقاً من هذه التراكمات التاريخيّة، أّن العالقة بين المثقّف والسياسّي ستستمّر في نديّتها، وأّن كالًّ 

وتناقضت. ولعّل قول الزعيم الليبّي )معّمر  منهما، سيستمّر بكونه الوجه الثاني لآلخر، مهما تناسلت التفصيالت،



القذّافي( في لقاء في إحدى القنوات الفضائيّة، يمنح مؤّشراً واضحاً على هذه العالقة، إذ سأله محاوره: لو لم تكن 

 زعيماً كبيراً، ماذا ستتمنّى أن تكون، فأجابه الزعيم: لو لم أكن زعيماً كبيراً، لكنت مثقّفاً كبيراً!
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