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مقدمة
تمثل اثلقافة أحد أهم املفاهيم اجلوهرية والفاعلة يف حياتنا املعارصة، فاألزمات اليت تعيشها 

الشعوب العربية اآلن يه أزمات ثقافية أكرث من كونها أزمات سياسية أو اقتصادية أو رصاع من أجل 

نظم احلكم وإقرار مفاهيم ادليمقراطية، فاملفاهيم اغئمة واملعيارية اغئبة واالحتاكم تعود مرجعيته 

إىل اتلصورات الفردية وليس إىل أنساق قابلة لقياسها أو تقييمها ىلع حنو منهيج، وهذا بالطبع إضافة 

إىل اتلحوالت واتلحديات اليت تواجهها اثلقافة دلى الشعوب اكفة، واليت يبدو يف ظاهرها أنها عوامل 

خارجية، ويه بالفعل كذلك، لكنها تتخذ اآلن طرائق خمتلفة تسىع تلحقيق ما هو خاريج من ادلاخل 

بمنطق الفريوس اذلي يتفاعل مع ملفات انلظام يف الكمبيوتر ويفككها من ادلاخل.

إن أخطر ما يواجه اثلقافة يف إطار هذه اتلحوالت املعارصة يتمثل يف تلك املحاوالت اليت تسىع 

إلزالة احلدود بني الشعوب وموروثاتها اثلقافية حتت مسىم العوملة واليت تفرتض بدورها ذوبان اهلوية 

اثلقافية يف إطار لك أكرب، واتلقريب بني املتباعدات وحمو الفوارق، واالنتصار ألفاكر اتلعددية الواردة 

ىلع حساب اهلويات القومية اليت تسىع تلوحيد اهلوية أو ىلع أقل تقدير اختيار اهلوية املعيارية اليت 

تلتف حوهلا اهلويات الفرعية أو جيب أن تلتف.

واألمر لو سار ىلع هذا انلحو - إسرتاتيجيات العوملة وأهدافها املعلنة - فهو احللم اذلي عملت 

البرشية منذ نشأتها سعيًا للوصول إيله، إال أن هواجس الويع اثلقايف ال تستطيع الفاكك من تساؤالتها 

اهلوية،   تشكيل  سيعيد  َمن  هوية  وحول  بظلها،  االستظالل  املرجو  العاملية  اهلوية  هذه  طبيعة  حول 

وبمفهوم الفكر ذاته: َمن املستفيد؟ وما املنفعة الاكمنة خلفها وىلع من ستعود أو جيب؟ أيه منفعة 

لصالح البرشية مجيًعا؟ أم منفعة من يرى أنه جيب أن يكون، وما دونه ليست هل كينونة، بل جيب أال 

تكون؟ وأخرًيا، حول طبيعة اثلقافة اليت جيب أن تسود؟ وىلع حساب أية ثقافة؟ ومن اذلي سيصوغ 

هذا اللك األكرب؟ ولصالح من؟
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إن هذه التساؤالت وغريها كثري، يه اليت تمثل املنعطف شديد احلساسية حنو ما يتم وما سيتم، 

ذلك أن اثلقافة كفعل غدت تتحكم يف حتريك األحداث، ولم تعد بمعزل عن الواقع السيايس يف 

ابلىن الفوقية واتلحتية للمجتمعات وادلول واألقايلم، لقد اكن العمل ىلع اثلقافة هو املنجز العرصي 

اذلي جسد قمة اتلطور اإلنساين يف املساس بهويات الشعوب، واألمر مطروح ألن اثلقافة ىلع وجه 

اخلصوص تمثل أكرث القضايا اليت لم يتم االتفاق ىلع مفاهيمها وحمدداتها حىت وقتنا الراهن، ولم تعد 

بعد تمثل حقاًل معرفيًّا يتم تداوهل دون الغوص فيه، فلك منا يرى اثلقافة بمنظوره، فهل اثلقافة يه 

القدرة ىلع الكالم وابليان والفصاحة؟ أو القدرة ىلع اإلقناع؟ أو القدرة ىلع عرض املعلومات ىلع 

حنو ما؟ أو القدرة ىلع امتالك معلومات يف حقول معرفية متعددة؟ أو أنها اتلخصص ادلقيق يف جمال 

واحد بعينه؟ أو هذه مجيًعا؟ أو يه سواها؟ 



الثقافة والهوية الثقافية
الغرب االهتمام بمفهوم اثلقافة ودراستها كعلم ىلع يد علماء األنرثبولويج، وذلك يف  بدأ يف 

سياق دراسة املجتمعات ابلدائية واملقارنة بينها وبني املجتمعات الصناعية. ويف أواخر القرن اتلاسع 

عرش وبدايات القرن العرشين، قدم إدوار برينت تايلور مفهوًما عن اثلقافة جيمع بينها وبني احلضارة 

ولك  واألعراف،  والقانون  واألخالق  والفنون  واملعتقدات  املعارف  يتضمن  اذلي  اللك  »ذلك  بأنها: 

املقومات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف املجتمع«)1).

وقد استمر هذا اتلعريف ما يقرب من نصف قرن من الزمان حىت زحزحه تعريف رايت اذلي 

عرف اثلقافة بأنها: انلمو الرتاكيم للتقنيات والعادات لشعب من الشعوب، يعيش يف حالة االتصال 

املستمر بني أفراده، وينتقل هذا انلحو الرتاكيم إىل اجليل انلاشئ عن طريق اآلباء، وعرب الرتبية.

إال أن هذا اتلعريف األخري وجه إيله أيًضا عدد من االنتقادات، واليت يمكن إمجاهلا يف كونه 

لم يتضمن دور اثلقافة يف توجيه سلوك اإلنسان، وإحداث اتلحول يف حارضه ومستقبله، وأنه جيعل 

اثلقافة حتصيل حاصل ألفعال قد تأيت ىلع حنو تلقايئ، بمعىن غياب الفعل اإلجرايئ لصناعة اثلقافة 

ىلع حنو مقصود، وهو ما أفىن فيه مفكرون حياتهم يف سبيل إحداث هذا اتلحول. ويف تارخينا العريب ما 

يدلل ىلع ذلك من اضطهاد مفكرين أمثال ابن رشد وغريهم، وهو ما جيعل اتلعريف يف إمجاهل مفرًسا 

جلانب واحد من جوانب اثلقافة من حيث توصيف تكونها وليس امتدادها. 

ومن اتلعريفات اليت اكن هلا أثرها يف تكوين مفهوم عن اثلقافة يف الغرب، ما قدمه ايلونسكو 

اعم 1970م بتعريف اثلقافة ىلع أنها لك ما يتصل باإلنسان فكًرا وخلًقا وبدنًا، بما يف ذلك من تدريب 

يمكن العودة يف ذلك إىل:  (1(

Edward Tylor, Primitive Culture, 7th ed. (London: John Murray, 1989): 3.  

حممد حافظ دياب، اثلقافة )القاهرة: اهليئة العامة لقصور اثلقافة،2003).  
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نفيس، باعتبار اإلنسان عمن سواه من الاكئنات احلية األخرى، خاصة فيما يتعلق بإماكنات اتلعلم 

واكتساب اخلربات واملهارات.

وهو تعريف يف إمجاهل متسع، يشمل اثلقافة وغريها من أشاكل احلياة األخرى، بمعىن أنه ال يقدم 

فرادى للثقافة، وال ينيف دخول أنواع أخرى إيلها، بل يتسع ليشمل املعرفة بكافة أنواعها واتلطور 

بكافة أشاكهل.

وثورات  اإلنساين  اتلحرر  حبراكت  ما  تارخيية  مراحل  يف  الغريب  اثلقافة  مفهوم  ارتبط  وقد 

الشعوب، مما جعله يرتبط بهذه احلراكت، أو ترتبط يه به، ومن ثم تعمل ىلع حتديد مفهوم اثلقافة 

انطالقًا من الفلسفة اليت ترتكن إيلها هذه احلراكت واثلورات، وهو ما أوجد مصطلحات تبدو يف 

ظاهرها مصطلحات عسكرية، وإن اكنت يف باطنها تمثل مفاهيم وتعريفات ثقافية، ومنها مصطلح 

االنتلجنسيا، اذلي رأى يلنني أنها – أي االنتلجنسيا)1) - تعرب عن تطوير املصالح الطبقية واجلمااعت 

السياسية يف املجتمع كلك، فيف حني اكن اكرل ماركس يرى أن هناك طبقة ثورية وحيدة، فإن كثرًيا 

من اآلراء نظرت إىل املثقفني بوصفهم رشحية، أو فئة اجتماعية ليست نتاج طبقة حمددة دون غريها. 

وأنه يمكن االستفادة من املثقف خارج حدود طبقته اليت ينتيم إيلها سلبًا أو إجيابًا، ألنه إذا اكن 

هناك مثقفون قد انقلبوا ىلع طبقاتهم، فإن الربويلتاريا اليت يه ليست معماًل لصنع املثقفني - مثلها 

مثل لك طبقة أخرى يف املجتمع املعارص- ال تصنع مثقفني خاصني بها وحسب، بل تأخذ نلفسها 

كذلك أنصاًرا من عداد مجيع انلاس)2).

وعليه فإن املثقف اثلوري هو ليس ذلك املثقف املنتيم إىل الطبقة املضطهدة، وال ذلك املعدم 

اقتصاديًّا، وإنما هو فيلسوف ينتيم إىل األيديولوجيا املاركسية، أي أنه ذلك اإلنسان اذلي اكن يناضل 

املقصود بها ثقافة اثلورة أو اثلقافة اثلورية.   (1(

)2)   يلنني، بصدد املثقفني، األعمال الاكملة )موسكو: دار اتلقدم، 1975): 25، 26.
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من أجل تقليص اتلفاوت الطبيق بني خمتلف فئات املجتمع، ومن أجل وضع حد الستغالل اإلنسان 

ألخيه اإلنسان، كما يرى جريار نوارييل)1).

ومع حراكت العوملة، وانلظام العاليم اجلديد، طرحت ادلراسات وابلحوث مفاهيم عن اثلقافة، 

وبدأ اتلفريق بني مستويني ملصطلح اثلقافة:

األول بوصفها منظومة من السمات اليت تمزي مجاعة دون أخرى.

الظواهر  من  أخرى  منظومة  من  وحضوًرا  تمزًيا  األكرث  الظواهر  من  منظومة  بوصفها  واثلاين 

داخل مجاعة حمددة)2).

وإذا اكن املستوى األول يتعامل مع انلاتج العام للجماعة، وينظر هلا من اخلارج قياًسا إىل مجاعة 

إىل  قياًسا  اخللييج  واملجتمع  اخللييج،  املجتمع  إىل  قياًسا  املرصي  املجتمع  مثاًل  أخرى،  مجااعت  أو 

بني  للتميزي  يسىع  إذ  أكرث عمًقا وجوانية،  مرتكز  من  ينطلق  اثلاين  املستوى  فإن  املغريب،  املجتمع 

اجلماعة واجلماعة داخل املجتمع الواحد، ويه نظرة مراوغة ىلع أية حال، فاجلماعة واجلماعة تمثل 

مجاعة أو مجااعت أكرب )جمتمًعا – دولة – أمة)، ويه قياًسا إىل املجتمع اآلخر )دولة أخرى أو أمة 

أخرى) تمثل مجاعة أكرب )إقليًما – وطنًا – قارة)، ومن ثم تنسجم أو تتداخل أو ختضع للمقارنة مع 

أو  العوملة  البرشية، أي تصل إىل  أو  مجااعت أكرب، وهكذا دوايلك حىت تصل إىل مفهوم اإلنسانية 

العاملية، ىلع حنو هريم يبدأ من القاعدة إىل القمة، أو يبدأ من القمة إىل القاعدة.

ولكن ياُلحظ أن كال املستويني يتعامل مع السمات والظواهر، ولكتاهما متغري، قياًسا إىل املاهية 

مثاًل، فالسمات والظواهر التدوم إىل األبد، ولكنها ختضع إلماكنات اتلطوير واحلذف واإلضافة، تماًما 

جريار نوارييل، مستقبل املثقفني يف فرنسا )باريس: فايار، 2005).  (1(

أنطوين كينج، »فضاءات اثلقافة فضاءات املعرفة«، اثلقافة والعوملة وانلظام العاليم، ترمجة شهرت العالم، وهالة فؤاد، وحممد حيىي )القاهرة: اهليئة   (2(

املرصية العامة للكتاب. املجلس األىلع للثقافة، 2005).
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فالعريب  وإجيابًا،  باحلضارة سلبًا  تتأثر  اليت  اإلنسانية  السلوكيات  ملنظومة  أو  مثاًل،  للغة  كما حيدث 

القرن احلادي والعرشين، والغريب نفسه  العريب يف  القرن اتلاسع عرش خيتلف يف سلوكياته عن  يف 

اختلف لكية عما اكن عليه من سنوات، وقليلة يه السلوكيات اإلنسانية اليت ال تتغري، مثل املرتبط 

منها بادلين واملعتقد، أو املرتبط باجلنس والغريزة، وإن اكنت الغريزة تتطور بفعل اثلقافة.

الثقافة العربية والتنظري
ياُلَحظ مما سبق أن اثلقافة العربية حتققت كمرشوع، ولكنها اغبت كتقعيد فكري ونظري، 

بديلل أنه عند املقارنة بني الويع الرشيق والويع الغريب بها، جند غياب اتلعريفات واألسس املنهجية 

يف  ذلك  يعود  وربما  نظريًّا،  هلا  باتلأسيس  الغريب  الفكر  اهتم  حني  يف  العريب،  الويع  يف  هلا  املنظرة 

الفكر العريب إىل اإلجرائية اليت اعتمدتها اثلقافة العربية يف مرشوعها، بمعىن توجهها واهتمامها يف 

املقام األول باملنجز ال اتلنظري، وهو ما تداركه للمرة األوىل عبدالرمحن بن خدلون يف مقدمته، حيث 

تنبه ألهمية اتلقعيد للعلم )علم االجتماع) واتلنظري هل فكريًّا، وربما لو اكتمل هذا املرشوع الهتم 

باتلأسيس للثقافة عموًما واتلنظري ملعطياتها، غري أن هذا لم يتم ىلع أية حال.

ويف مراحل انلهضة العربية سواء بعد عرص حممد عيل أو بعد االشتباك مع انلموذج الغريب، بدأ 

اتلفكري يف اثلقافة من منظور الويع الغريب، وخباصة مع فكر طه حسني والعقاد وعبدالرمحن بدوي 

ولويس عوض وشكري عياد وغريهم، واستمرت املسرية من بعدهم يف إطار تطبيق الويع الغريب ىلع 

املنجز العريب.

فهل من املهم ايلوم ابلحث يف اثلقافة العربية ال من منظور اتلقعيد الفكري الغريب، وإنما من 

منظور الويع العريب والعقلية العربية؟

وهل تعد قراءة وتأمل الويع العريب باثلقافة هلا قيمتها ىلع مستوى تطوير الفكر العريب بعامة،

وإقامة املرشوع اثلقايف ىلع وجه خاص؟
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أليست هناك اتلباسات يف حدود اثلقافة وعالقاتها ادلاخلية واخلارجية يف الويع العريب سواء 

أكان ىلع مستوى انلخبة العاملة يف اثلقافة أم ىلع مستوى العامة؟ وإال فما احلدود بني اثلقافة واملعرفة؟ 

وما عالقة الرتاث العريب باثلقافة؟ وكيف يمكن تطوير املنجز الفكري العريب بلناء مرشوع ثقايف 

معارص؟ وإىل أى مدى حنن نستشعر خطر ما نمر به يف ظل حراكت العوملة اثلقافية وانلظام العاليم 

اجلديد؟

ن  هكذا يكتسب ابلحث أهميته ليس بوصفه رفاًها فكريًّا، ولكن بوصفه هوية إما أن تمكِّ

من االستمرار إىل األمام، أو الوقوف عند حدود املايض واتلفاخر بما أجنزه األولون.

الثقافة/ التنوع
يعد اتلنوع سمة طاغية من سمات اثلقافة - أية ثقافة، اتلنوع يف األصول، ويف الفكر والصياغة، 

املعرفية اليت تم  الواحد من احلقول  ويف انلتاج، واتلنوع اذلي يصل إىل حد اتلعددية داخل احلقل 

ثم  ومن  االجتمايع،  واتلنظيم  واإلقليم،  وابليئة،  االقتصاد،  مستوى  واتلعددية ىلع  سابًقا،  حتديدها 

اتلقدم واتلخلف انلاجتان عن األصول املعرفية، وكيفية اتلعامل معها وإماكنات تطويرها واإلضافة 

إيلها من عدمه.

وقد ركز إعالن مكسيكو)1) بشأن اثلقافة يف ابلند األول من بنوده ىلع أن اتلعددية اثلقافية 

»تشلك جوهر اذلاتية اثلقافية حيثما تتعايش تراثات خمتلفة«؛ وأن »إهمال ثقافة أي جمموعة أو تدمريها 

ينطوي ىلع خسارة وإفقار للبرشية مجعاء«.

وتقتيض هذه العبارة الرصحية رضورة احرتام وقبول ثقافات اآلخرين، وهو ما يفرتض توفر مبدأ 

التسامح اذلي يؤدي يف آخر األمر إىل السالم بني الشعوب املختلفة، وبني اجلمااعت املتباينة ثقافيًّا 

يمكن العودة يف ذلك إىل أوراق عمل املؤتمر العاليم اثلاين عن اثلقافات السياسية – ايلونسكو- واملنعقد يف املكسيك – 26 يويلو 1982م.  (1(
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داخل املجتمع الواحد. وهذا ما يمكن إدراجه تارخييًّا ىلع اثلقافة العربية الشاملة السائدة يف العالم 

العريب بمختلف شعوبه.

فإذا اكنت اثلقافة العربية ترتكز يف وحدتها ىلع املعتقد واللغة والرتاث وبنية العقل ىلع حنو 

ما، فإن هذه الوحدة العامة، تنطوي ىلع قدر كبري من اتلنوع اللغوي والعريق بل ادليين )كعقيدة)، وهو 

تنوع مرتبط بتمايز اجلمااعت الفرعية داخل الوحدة اللكية. 

واتلنوع ىلع هذا انلحو ال يعد عيبًا؛ ذلك أنه سمة اعمة يف لك اثلقافات العربية وغري العربية، 

تعلُّمية  بيئات  إىل  وال  واحدة،  معرفية  أصول  إىل  ينتمون  ال  دوًما  اثلقافة  يسهمون يف صياغة  فمن 

واحدة، وال يتساوون من ثم يف آيلات اشتغال العقل والفكر ىلع نمط واحد.

اتلعامل معها من  وإنما كيفية  بواقعها،  التسليم  ليس هو  واتلنوع  اتلعددية  األهم يف  ولكن 

ارتباطه  اثلقايف يف  الواقع  تفهم  تستطيع  ثقافية حمددة األهداف واألطر،  خالل مرشوع/ مرشواعت 

احلايل من جهة  الوضع  تقدمية تلطوير  والسيع حنو صياغة  والسيايس من جهة،  االجتمايع  بالواقع 

أخرى، وتلك يه األزمة احلقيقية للثقافة العربية يف تارخييتها ومستقبليتها، إذ يظل العمل الفردي 

وغياب املؤسسة والعمل املؤسسايت ىلع أقل تقدير هو السمة الغابلة املهيمنة، ومن ثم فإن أي مرشوع 

ثقايف ال ينطلق من هذا الويع فهو مهدد بالفشل قبل أن يقوم، فواقع احلياة املعارصة يقتيض ابلحث يف 

آيلات ما قبل اثلقافة قبل االنسياق يف تطويرها.

يمكن  بعًدا ال  تمثل  اليت  اجلوهرية  انلقاط  يقتيض رصًدا بلعض  الشالكة  األمر ىلع هذه  إن 

جتاهله مثل: إاعدة انلظر يف رؤية اثلقافة العربية للثقافات األخرى وابلحث يف رؤية اثلقافات األخرى 

للثقافة العربية، واتلاريخ اإلساليم يزخر بعرشات املواقف اليت تكشف عن موقف اثلقافة اإلسالمية 

من اثلقافات األخرى فيما يتعلق بالعقائد واملمارسات احلياتية واتلقايلد واملحافظة ىلع احلقوق املدنية 

لوا عدم ادلخول يف اإلسالم، وقد أىت ذلك مجيعه بثماره يف أزىه عصور اإلسالم  لغري املسلمني إن فضَّ

إنتاًجا ثقافيًّا يف العرص العبايس، واألندليس، واملرصي اإلساليم، حيث تمت صياغة اثلقافة العربية 
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يف هذه العصور، مع مالحظة دخول غري العرب وغري املسلمني إىل ميدان صناعة هذه اثلقافة )ابن 

مئات  وغريه  العرب،  ولسان  املرصي  منظور  وابن  وانلحو،  ميمون  بن  وموىس  ودمنة،  ولكيلة  املقفع 

األمثلة والكتب واملؤلفات اليت ال تزال تمثل املراجع األصول حىت اآلن). إال أن املظلة الكربى اليت 

اكن يستظل بها اجلميع اكنت يه اإلسالم والعربية يف آن، مع آفاق أرحب للتليق واالشتغال، ومن ثم ال 

يمكن قياس ذلك ىلع الواقع املعيش اآلن للتحوالت اليت طرأت ىلع الواقع اثلقايف العاليم، ومن ثم 

غيبة مفاهيم، وإحالل مفاهيم، واشتغال سياسات دويلة تسىع ملحو هويات وإقرار هويات ىلع الرغم 

من انطالقها من مسلمات اتلنوع واتلعدد اثلقافيني)1).

ومن جهة أخرى، فإن انلظر فيما صاغته وتعمل ىلع صياغته اثلقافات األخرى حنو العربية، أمر 

ال يمكن جتاهله، وال يمكن يف آن تصنيفه تصنيًفا حكميًّا رسيًعا وسيأيت بالسلب اغبًلا، فالرؤية 

اتلقليل  قد ال يكون منشؤها حماولة  اآلخر )لك من هو غري عريب)  قبل  املتحزية من  أو  القارصة 

بقدر ما يكون عدم سالمة ما تم ترمجته من ثقافة عربية إىل هذه اثلقافات، وحىت إن اكن األمر 

يتعلق بقراءته املبارشة يف اللغة العربية ذاتها فاألمر ال يسلم من قصور املادة املكتوبة، وعدم اكرتاثها 

بتوجيه خطاب مبارش أو غري مبارش إىل اثلقافات األخرى للعمل ىلع رصد مالمح اثلقافة العربية بما 

يسمح باستيعابها أو تقبلها ىلع حنو إجيايب. فاتلاريخ اثلقايف العريض للفكر الفاريس لو لم تكن هناك 

العربية، وقياًسا  تاريخ اثلقافة  العربية ملا اكن هل ذلك األثر يف  عقول مشتغلة بويع ىلع ترمجته إىل 

عليه ايلوناين واهلندي القديم، وغريهما، فاألمر مرهون دائًما ليس برتمجة أو وضع مؤلف، بقدر ما 

هو ترمجة أو وضع مرشوع فكري ثقايف يسمح دوًما بوضع اآلخر يف مساحته انلصية من منظور اتلأثري 

اإلجيايب الفاعل.

من هنا فإن اتلعددية يف ذاتها قد ال تؤدي تلعريف ثقافة، وإنما ال بد هلا من أنساق اعمة تنتظم 

حتتها هذه اتلعددية، وعليه فإن أية حماولة تلعريف اثلقافة يف العرص احلايل ال يمكن هلا أن تتقدم 

)1)   انظر يف ذلك مثاًل: تقرير اتلنمية البرشية للعام 2004 »احلرية اثلقافية يف اعملنا املتنوع«، برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ.
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ما لم تضع يف وعيها هذه اتلحوالت؛ فيف اعم 1998 أعلنت هيئة األمم املتحدة أن اعم 2001 سيكون 

»اعم احلوار بني اثلقافـات« وجاء هذا اإلعالن يف بعض أبعاده ىلع األقل كنوع من رد الفعل املبارش 

ىلع ما ذهب إيله الاكتب األمريكي صامويل هنتنجتون يف كتابه »صدام احلضارات« من أن بعض 

احلضارات الالغربية – ومنها احلضارة اإلسالمية – تمثل تهديًدا خطرًيا للحضارة الغربية احلديثة 

ومقوماتها الليربايلة اليت تفتقر إيلها اثلقافات األخرى.

تأثريها هذا  يتعدى  العرب ولن  اليت حتًما ستكون موجهة نلا حنن  الرد  وبعيًدا عن حماوالت 

املحيط؛ فإن السؤال األهم هو: ما اذلي يسوغ لظهور مثل هذه األحاكم ابلاطلة واملستعدية من وجهة 

بهدف  وإنما  يقال،  ما  أباطيل  بيان  بهدف  ال  حتليل  إىل  حتتاج  أبعاد  ىلع  األمر  ينطوي  أال  نظرنا؟ 

الفارقة،  مالحمها  جيهلون  أنفسهم  أبناؤها  غدا  اليت  العربية  للثقافة  العامة  األطر  عن  الكشف 

واألخطر، يفقدون اثلقة يف قدرتها ىلع احتمال اتلطور، أو بناء مستقبل ىلع حنو ما.

علن يف الغرب حول اثلقافة العربية، اكن هل أكرب األثر يف تعبئة املشاعر ضد املسلمني 
ُ
  إن ما أ

والعرب حىت داخل أمريكا ذاتها، ومن ثم جاءت الريح مواتية بعد أحداث 11 سبتمرب 2001، وغريها 

من األحداث اليت تعاقبت يف أمريكا وأوروبا، وبريطانيا، وأفغانستان، وإيران، وادلول العربية ذاتها، 

أمر حيتاج إىل  تعلن جهة مسئويلتها عن احلوادث، وهو  أن  قبل  باملسلمني حىت  إلصاقها  يتم  واليت 

تفكري عميق، وجهود ربما ال يمكن ملفكر أو باحث بمفرده أن يتبىن مسئويلته عن القيام بها.

واألمر اثلاين األكرث خطورة هو تعايل نربة ادلعوة إىل حوار اثلقافات، واتلقريب بني اثلقافات 

املختلفة ىلع أساس من الفهم واتلقدير الصادرين عن االعرتاف بمبدأ النسبية اثلقافية، اذلي يقيض 

باحرتام اهلويات اثلقافية ملختلف الشعوب، وهو أمر ال يسلم هو اآلخر من اشتماهل ىلع أبعاد خفية 

بأن  القول  يمكن  فعاًل  الراهنة  املرحلة  يف  فهل  أخرى،  حساب  ىلع  ثقافية  هيمنات  لفرض  تسىع 

اثلقافة العربية قادرة ىلع ادلخول يف معرتك حوار ثقافات؟ ونعين يف سياق اتلحوالت اليت طرأت ىلع 
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أسايلب ولغة اثلقافة )مثاًل اتلكنولوجيا والكتب الرقمية، ولغات الربجمة اخلطية ولغة الصورة وغريها 

كثري مما تتعامل معه العربية بوصفها مستهلاًك ال منتًجا).

الثقافة/ الهوية
يعد مفهوم اهلوية اثلقافية أحد املفاهيم الفضفاضة الواسعة، إذ تمتد حدوده وتتشابك مع روافد 

تارخيية وحارضة وأصيلة تنتيم إىل جمتمعه وواردة انتقلت بفعل اتلأثري واتلأثر، ويصل اإلرباك مداه 

يف حماولة اتلعمق الرأيس، حيث يمكن أن تندرج حتته العديد من السمات املتشابهة فيما بينها، أو 

مع هويات أخرى، كما تندرج حتت اهلوية الرئيسية هويات فرعية، وداخل لك منها هويات فرعية عن 

العربية، تندرج حتتها هويات إسالمية ومسيحية، ولكتاهما  الفرعية، وهكذا. فمثاًل اهلوية اثلقافية 

تندرج حتته هويات شعوب، وداخل لك شعب تأيت هويات أقايلمه املاكنية واجلغرافية، والسلسلة ال 

تنتيه.

ويمكن تعريف اهلوية اثلقافية ىلع أنها املالمح أو السمات الفارقة ثلقافة ما عن غريها من 

اثلقافات، بما جيعلها تتمزي عن سواها من معارف متجاورة ومتداخلة ومتشعبة.

فإذا اكنت اثلقافة يه لك ما أنتجه اإلنسان من تطوير فكري وعميل، فإن اهلوية اثلقافية تشرتط 

يف هذا اإلنتاج أن يكون أصياًل متفرًدا يعرب عن مالمح فارقة وال يتماىه مع أية ثقافة أخرى، أو 

ىلع أقل تقدير يمتلك خصوصية ما تفرقة عن اثلقافات األخرى؛ فاثلقافة ادلينية الفرعونية مثاًل ىلع 

الرغم من التشابه بينها وبني اثلقافة ايلونانية، وخباصة يف فكرة تعدد اآلهلة، إال أن كالًّ منهما هلا 

سماتها الفارقة الواضحة للعيان، واليت يمكن تعدادها يف لك ثقافة منهما. وىلع حنو ال يقبل اللبس 

أو اجلدال، وهكذا فلك ثقافة جيب أن تكون هلا خصوصياتها الفارقة.

ويمكن رصد السمات الفارقة للهوية اثلقافية العربية من خالل عدة جوانب؛ منها:
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1- اللغة

بوصفها اللغة األصلية األم، اليت جييد حاملها اتلعامل بها، واإلنتاج يف إطار مرتكزاتها نطًقا 

وكتابة، إذ ال يمكن أن يكون هناك مثقف ليس هل نشاط كتايب ىلع حنو ما، باعتبار الكتابة وسيلة 

إنتاج ووسيلة نقل معرفة.

ا بها استمااًع وحتدثًا ونطًقا وكتابة بوصفها  ويشرتط يف اللغة تلكون هوية أن يكون حاملها ملمًّ

لغته األم، ومتمكنًا من أرسارها ومصطلحاتها يف حدود حقل اشتغاهل، إضافة لإلملام باحلقول األخرى 

املتجاورة ىلع أقل تقدير، فاملثقف االجتمايع مثاًل بعد إملامه بلغته العربية األم، يضم إىل جانب إملامه 

بلغة علم االجتماع )مصطلحاته)، لغة ومصطلحات علوم الفلسفة، وبعًضا من العلوم اتلجريبية، 

إضافة ملصطلحات العلوم ابلينية مثل اتلكنولوجيا واملعلوماتية وغريها، وهذا مجيعه باإلضافة بلعض 

لغات العلوم ابلعيدة عن ختصصه مثل الفلك أو الطب أو الفزيياء؛ ذلك ألن املعرفة اآلن ال ينظر 

ا.  إيلها بوصفها حقواًل منفصلة، وإنما بوصفها نسًقا لكيًّا تتماىه حدوده وال تنفصل انفصااًل قاطًعا حادًّ

يقول مارتن هيدجر: »ليس احلد ما يتوقف عنده يشء ما، احلد كما أدرك اإلغريق، ما يبدأ منه يشء 

ما يف حضوره«)1).

يضاف إىل ما سبق مجيعه أن الفكر اتلطويري واتلجديدي يف أي حقل من احلقول يكمن اعدة 

يف احلقول بعيدة الصلة؛ فالكيمياء مثاًل يمكن أن تمد انلقد األديب بأفاكر وحتوالت يف أنساقه قد ال 

يمكن اتلوصل إيلها يف إطار اتلقوقع داخل إطار األدب ونقده.

هويم بابا، موقع اثلقافة، ترمجة ثائر ديب )القاهرة: املجلس األىلع للثقافة، 2004).  (1(
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2- االأعراف والتقاليد

ويه مجلة االتفاقات اليت تتعارف عليها الغابلية العظىم من أفراد املجتمع، واليت ختزتل املوروث 

وتضم إيله ما يستجد من سمات يفرضها انلموذج اإلجيايب للتطور احلضاري.

اآلداب  سجلته  بعضها  الصدد،  هذا  يف  عريقة  وتقايلد  أعراف  هلا  العربية  أن  املعروف  ومن 

والسري  والشعيب،  الرتايث  والقصص  واملواعظ،  والشعبية،  الفصيحة  واألمثال  احلكمة  مثل  والفنون، 

واملواويل، إضافة ملا دعت إيله األديان من تقايلد تم إرساؤها عرب قرون من الزمان. ذلك مجيعه يمثل 

مرتكًزا ليس باهلني قياًسا إىل كثري من األمم غري العربية)1) اليت ال تمتد مرتكزاتها اثلقافية بشأن 

األعراف واتلقايلد إىل أكرث من قرن ونصف من الزمان، وإن اكن األمر بالنسبة للعربية حيتاج إىل 

تأكيد ىلع املالمح، وتناول هلذه األعراف واتلقايلد بوصفها هوية، ودراسة أبعادها وكيفية املحافظة 

عليها، واألهم من ذلك مجيعه االعزتاز بها، فدراسات علم االجتماع تشري إىل أخطار خفية عندما 

تدرس حتول املجتمعات من الريف إىل احلرض مثاًل، وكيف أنها يف غضون سنوات قليلة تتخىل عن 

أعراف وتقايلد ال تدرك أنها من صميم هويتها. 

3- املوروث الثقايف

رفض  فيف  مغايرة،  أو  اتفاقًا  إن  هلا  امتداًدا  احلايل  املنتج  يمثل  اليت  املعرفية  األدبيات  بمعىن 

القديم كشف عن االنتماء إيله، فعىل سبيل املثال فإن اتلطور الفين بلناء الشعر العريب مهما حاول 

االنفصال عن قديم الشعر، فإنه يظل منتميًا إىل الشعر العريب يف مفاهيمه اجلمايلة اليت تم تكريسها 

من أسلوبيات ومجايلات وبالغيات، وإن محلت شلك اتلطور. 

)1)  األعراف واتلقايلد العربية ترتبط بعدة جوانب، بعضها اجتمايع يعود إىل القيم اليت تم إرساؤها بني املجتمعات، ويه متشابهة سواء أكان املجتمع 
قبليًّا أم ريفيًّا أم مدنيًّا يرتبط بطرق العيش وأسايلب اتلعامل وأسايلب اتلفكري،  وبعضها ديين يعود إىل ما دعت إيله األديان السماوية، وبعضها نفيس 
يمثل الزتاًما خلقيًّا بني اإلنسان ونفسه وتأصل يف طبيعة العرب، مثل الكرم مثاًل،  وجندة امللهوف، ومساعدة املحتاج، وغريها، ويف لك األحوال فإن 
هذه األعراف واتلقايلد معروفة عن العرب منذ العصور اجلاهلية، أي قبل اإلسالم بما يقرب من مائيت اعم،  أي أنها اآلن يزيد عمرها ىلع 16 قرنًا 

من الزمان.
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إن املوروث اثلقايف حارض دوًما بذاته وبوجوده املطلق عرب ابلىن العقلية واألشاكل اإلنتاجية هل، 

سواء أكان هذا احلضور حضوًرا متجسًدا ىلع حنو واضح، أم اكن اكمنًا يف انلفس متحكًما فيما يصدر 

عنها.

فالرتاث العريب يمثل اذلاكرة املرجعية، أو اخللفية اليت ينطلق منها الفكر اثلقايف، سواء أكان 

ا معه متشاكاًل مع مرتكزاته.   هذا الفكر اثلقايف متفًقا مع معطيات الرتاث، أم متضاًدّ

وليك تعرب اهلوية اثلقافية عن كينونتها احلقيقية فإن حاملها )املتصف بها) اذلي تصدق عليه 

ينبيغ هل اإلملام مجلة بالرتاث العريب يف جمال اتلخصص، واإلحاطة علًما باملجاالت األخرى، فاملثقف 

ادليين جيب أن يلم بالرتاث ادليين ىلع اختالف تشكالته )نصوص مقدسة ورشوح وتفاسري وفقه 

وفلسفة وعلوم نشأت مشتغلة عليه)، ويمتلك معرفة ىلع حنو ما بالرتاث األديب، والرتاث العليم، 

وهكذا احلال مع املثقف الفلسيف.

ولكن مع العلوم اتلجريبية اليت غدا انلظر إيلها بوصفها املقياس األوضح واألرسع للحضارة 

احلديثة  االخرتااعت  إن  إذ  سليًما،  اليكون  للرتاث  السابق  املفهوم  فإن  العلوم  هذه  مع  املعارصة، 

واملشتغلني بمنتجات اتلكنولوجيا املعارصة، الحيتاجون ىلع اإلطالق إىل معرفة اتلاريخ اخلاص بهذه 

العلوم، وخباصة مع الشعوب العربية اليت ال دور هلا يف منتجات العلم احلديثة من أدوات ووسائل 

ونظم وبرجميات، وهنا يقتيض األمر أهمية حتويل اقتصاديات ابلدلان العربية حنو بناء قاعدة معرفية، 

وتصميم برجميات تسمح هلا باتلواجد ىلع خارطة اهلوية اثلقافية املعارصة، وخباصة أن هذه اخلارطة 

تتقدم إىل األمام، وال يمكن هلا أن تتوقف عند حد، بل إنها ستمحو من عليها معالم وحدود من ال 

يستطيع اتلعامل معها بلغتها أو لغات أخرى مضادة قادرة ىلع الوقوف أمامها.
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4- املعتقد الديني

مظهريْن،  خالل  من  ذلك  ويتجسد  اثلقافية،  اهلوية  مالمح  وأهم  أخطر  يعد  ادليين  املعتقد 

أو  مسلمون  إما  فالعرب  وأدل،  أوضح  واألول  باألفاكر،  يرتبط  واثلاين  باملعامالت،  يرتبط  أحدهما 

مسيحيون، واملسيحية واإلسالم ال خيتلفان ىلع املعامالت والسلوكيات، وإن اكنت بينهما اختالفات 

اخللق،  اآلخرين، وحسن  ومساعدة  والرشف  واألمانة  الصدق  إىل  تدعو  فلكتاهما  العقيدة،  شأن  يف 

وهذه  اخلطيئة وغريها،  وارتكاب  اخليانة  من  ر  تنفِّ أيًضا  ولكتاهما  السليمة،  املعامالت  من  وغريها 

واتلقايلد  العادات  مع  األحيان  الرشقية ختتلط يف كثري من  املسيحية  أو  اإلسالمية،  السمات سواء 

حسن  هو  ما  ىلع  أبقت  نزلت  عندما  السماوية  ادليانات  أن  املعروف  فمن  العربية،  واألخالقيات 

إلغاء ما هو متناٍف معها، وعليه تتشلك هوية العريب من خالل  من ثقافات الشعوب، وعملت ىلع 

معاجلته  مستوى  وىلع  أواًل،  املعامالت  مستوى  ىلع  مسيحيًّا،  أم  مسلًما  أكان  سواء  ادليين  معتقده 

ق بني اتلولك  الفكرية للقضايا واملوضواعت اليت يتعرض هلا، فاملسلم يتولك ىلع اهلل، ويعرف مىت يفرِّ

واتلوالك، وتلك هوية ثقافية دينية، واملسلم يمارس عقيدته ىلع مرأى ومسمع من انلاس، فيذكر اهلل 

كثرًيا، ويستغفره، ويتوب إيله، ويصيل عندما حيل موعد الصالة بالكيفية املتعارف عليها الصالة عند 

املسلمني، وتلك هوية ثقافية؛ ألنها ال تشرتك مع هويات أخرى، فالصالة اإلسالمية ختتلف عن لك 

أشاكل وأنواع الصالة لدليانات األخرى والعقائد األخرى.

ق هوية العريب  وهكذا يمكن رصد الكثري من املمارسات العقائدية واملمارسات ادلينية اليت تفرِّ

ىلع غريه من اهلويات العاملية، وما يكون ذللك من أثره يف السلوك وتمظهراته يف الفكر.

5- القطيعة واالت�سال املعرفيان

أو  عنه،  والكشف  اكتشافه  يمكن  ما  وهو  الرتايث،  املايض  مع  قطيعة  حتمل  أن  إما  فاثلقافة 

حتمل اتصااًل معرفيًّا مع املايض وهو ما يمكن الكشف عنه أيًضا، فدرجة الصفر للثقافة ال يمكن 

مفهوميًّا وشلكيًّا أن تنفصل عن ماضويتها.
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الواضحة اليت وصلتنا متمثلة يف أعمال يوربيدس وآيسخوليس  آثاره  إن األدب ايلوناين منذ 

وسوفولكيس وهومريوس أسس هويته اثلقافية من خالل لغته ومضامينه اليت يتعامل معها، فيف فكرة 

اآلهلة املتعددة )آهلة احلب، وآهلة للخري، وآهلة للنماء) ما ينسب هذا األدب إىل الفكر ايلوناين، وال 

ينسبه إىل ثقافة أخرى. والشعر العريب منذ اجلاهلية األوىل ووصول أقدم نصوصه متمثلة يف القصائد 

اليت ارتبطت حبرب البسوس واملهلهل بن أيب ربيعة وجليلة بنت مرة، هذا الشعر يمنحنا شيئًا عن 

ابلعد اثلقايف للمجتمع متمثاًل يف ثقافتهم ادلينية واالجتماعية، ومعتقداتهم الفكرية وأنماط العيش 

دليهم، انظر إىل السموأل)1) يقول:

ؤِم ِعرُضُه
ُ
م يُدنَس ِمَن الل

َ
إِذا الَمرُء ل

 

َجيُل يَرتَديِه  رِداٍء   
ُّ

ُك
َ
ف

 

م َيِمل َع انلَّفِس َضيَمها
َ
َوإِن ُهَو ل

 

َسبيُل اثلَّناءِ  ُحسِن  إىِل  يَس 
َ
ل
َ
ف

 

َعديُدنا ليٌل 
َ
ق نّا 

َ
أ نا  ُ ُتَعيرِّ

 

ليُل
َ
ق الِكراَم  إِنَّ  ا 

َ
هل َفُقلُت 

 

نا
َ
ِمثل بَقاياهُ  اكنَت  َمن  لَّ 

َ
ق َوما 

 

هوُل
ُ
َوك لِلُعىل  تَساىم  َشباٌب 

 

وَجاُرنا ليٌل 
َ
ق نّا 

َ
أ نا  َضَّ َوما 

 

َذيلُل كَثيَن 
َ
األ وَجاُر  َعزيٌز 

 

يُهُ
ُ

ن َمن  ُه 
ُّ
َيَتل َجَبٌل  ا 

َ
نل

 

َكيُل َوُهَو   
َ

الَطرف يَُردُّ  َمنيٌع 

 

بِِه َوَسما  الَثى  َت 
َ

ت ُه 
ُ
صل

َ
أ َرسا 

 

َطويُل يُناُل  ال  رٌع 
َ
ف انلَجِم  إىِل 

 

فهذا املثال السابق من الشعر يعرب عن واقع ثقايف وفكري وعقائدي للمجتمع العريب القديم يف 

عصور اجلاهلية من دعوة إىل املعايل، وحكمة وتفاخر وتواصل اجتمايع ومنعة وإباء، ولم تزل بعد 

آثار هذا انلموذج ممتدة ومتحققة يف حياتنا حىت يومنا هذا.

)1)  السموأل بن غريض بن اعدياء األزدي شاعر جاهيل حكيم من ساكن خيرب يف شمايل املدينة، اكن يتنقل بينها وبني حصن هل سماه األبلق. هو اذلي 
أجار امرأ القيس الشاعر من الفرس. تذكر كتب األدب أنه ُودل سنة 64ق.  ـه، وتويف 560م. 
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أيًضا القص ىلع لسان احليوان - مثاًل - ىلع الرغم من اتلحوالت اليت طرأت عليه)1) فإنه حيمل 

هويته اثلقافية الرشقية متمثلة يف طغيان احلكمة واملوعظة، وعندما ُكتب يف فرنسا ىلع يد الفونتني 

اكن أدبًا تغريبيًّا، تم اتلعامل معه ىلع مستوى اتلليق بوصفه أدبًا عجائبيًّا، تماًما مثلما يتم اتلعامل مع 

األساطري ايلونانية يف الفكر العريب. 

كذلك األدب األندليس بعامة هل هويته اثلقافية شكاًل يف املوشحات واملسمطات واملخمسات)2)، 

وموضواًع يف احلب واتلغين باملحبوبة وأثرها ىلع املحب، وحىت فيما يتعلق باخلمر واتلغين بها. ومثله 

األدب الشييع اذلي ال خترج موضواعته عن ابلاكء وانلحيب ىلع مقتل احلسني عليه السالم، ووقعة 

كربالء، وما يتعلق بها من أحداث تارخيية.

6- االأ�سكال املادية للحياة

ويه أشاكل قد تبدو مادية، ولكنها يف حقيقتها ترمجة للثقافة السائدة، مثل طرق املأكل واملرشب، 

للرجال والنساء واألطفال، وطرق االحتفاالت باالنتصارات واألعياد واألفراح،  وامللبس )األزياء) 

وطرق اتلعبري عن اهلزائم واألحزان، والطرز املعمارية وأشاكل ابليوت، وأشاكل العيش ايلومية دليهم، 

أنها ترمجة ثلقافة أصحابها، بوصفها انلاتج عن معارفهم  وهذه األشاكل إمجااًل وإن اكنت مادية إال 

وبيئاتهم، فاملالبس الفضفاضة الواسعة يف ابليئة العربية يه استجابة دلراسة أحوال املاكن وابليئة 

واالحتياجات ايلومية، ىلع حني خيتلف األمر مثاًل يف ثقافة اإلسكيمو.

)1)  أصل كتابة القص ىلع لسان احليوان – كما وصلت أول نصوص يذكرها اتلاريخ هل - يف اهلند القديمة ىلع يد بيدبا اهلندي يف لكيلة ودمنة اذلي كتبه 
للملك الظالم دبشليم يلنصحه رمًزا، ثم انتقل إىل الفارسية عن طريق الوزير بزر مجهر، ومنه إىل العربية عن طريق روزبة بن داذويه )عبداهلل بن 
املقفع)،  ثم أبدع عليه شويق نصوًصا اكن هلا أثرها يف إحياء هذا انلوع األديب، وال يُستبعد أن يكون وجود شويق يف فرنسا قد اكن هل أثره يف انتشار 
ىك لألطفال ىلع لسان احليوان تدخل 

ُ
هذا الفن وخباصة الفونتني. وإن اكن القص ىلع لسان احليوان موجوًدا يف لك اآلداب الشعبية، فاحلاكيات اليت حت

يف إطار هذا انلوع من األدب، وهو ما يزيد األمر تعقيًدا، إذ ما املالمح الفارقة للبحث عن هوية ما حُيىك سوى االعتماد ىلع اتلحليل املضموين بمعىن 
رصد املفاهيم اثلقافية وجمموع القيم واألعراف واتلقايلد واألخالقيات اليت تسمح بانتساب هذا القص إىل ثقافة أمة دون غريها.

)2)  اكنت هذه األنواع موجودة يف األدب العبايس، إال أن اتلأثري واتلأثر يف هذه املرحلة – مرحلة استواء األندلس ونضجها اثلقايف – اليؤكد إماكنية األخذ 
عن املرشق، بل قد يصل األمر إىل حد سبق األندلس فيه.
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ويف الوطن العريب، فإن امللبس ىلع سبيل املثال يمكن مالحظته من خالل األزياء الشعبية للك 

أمة من األمم العربية حىت ايلوم، ويمكن من خالهل اتلميزي بني الرجل املغريب واخللييج والفالح 

املرصي يف ارتداء لك منهم للجلباب أو العباءة، وكذلك يمكن اتلميزي بني املرأة املغربية واملرصية 

الفالحة)1) واخلليجية من خالل العباءة اليت تأخذ شكاًل يعطي للماكن هويته.

الثقافة/ ت�سكيل الهوية الثقافية العربية
مرت اهلوية اثلقافية العربية بمراحل من التشكيل والتشلك، ثم بمراحل أخرى من اتلطور، وإن 

اكن الكثري من مرتكزات هذه اهلوية قد ظل باقيًا يتم توارثه  يف الغالب األعم ويضاف إيله، وخباصة 

املالمح املرتبطة باجلانب اإلنساين واألخاليق منه ىلع وجه اخلصوص، واذلي شجعه اإلسالم وحث 

عليه وجمّده، مثل الكرم، والشجاعة، واألمانة، وحق اجلار، ونرصة املظلوم، وجندة امللهوف، وغريها مما 

ارتكزت عليه احلضارة اإلسالمية يف نشأتها بوصفه جانبًا قيميًّا.

وإذا اكنت اهلوية يه السمات الفارقة بني جمتمع وآخر،  فإنه يمكن رصد مالمح اهلوية اثلقافية 

أن لك حقبة  أساس  اتلارخيية، ىلع  العصور  إىل فكرة  العودة  بأس هنا من  العريب، وال  اتلاريخ  عرب 

تارخيية قد تشلكت فيها مالمح اعمة يه يف إمجاهلا تمثل خصوصية للمجتمع العريب.

الهوية الثقافية يف الع�رص اجلاهلي

العريب اجلاهيل تمحورت هويته اثلقافية حول مجلة من املعارف والقيم واتلقايلد اليت اقتضتها 

طبيعة احلياة، وطبيعة اتلكونات االجتماعية للبرش، وخباصة أن املجتمع اكن قبليًّا يف املقام األول، 

)1)  من املالحظ أننا خبصوص مرص نتحدث عن الزي الفاليح بالنسبة للرجل واملرأة، ونعين به أزياء ساكن الريف الشمايل، وساكن الصعيد يف اجلنوب،  
والك الفئتني هو املعرب عن اهلوية احلقيقة ملرص بشأن األزياء، فاملدن الكربى اعدة مثل القاهرة واإلسكندرية هنا تفقد هويتها بشأن األزياء،  وهو ما 
حدث بالفعل،  ويظل فقط انلازحون إىل هذه املدن من األرياف والقرى هم اذلين حيافظون ىلع أزيائهم اليت تمثل هوياتهم. وهكذا األمر يف لك ادلول 
العربية اليت حتولت األزياء فيها إىل انلموذج الغريب، األورويب واإلجنلزيي بالنسبة للبدلان العربية يف إفريقيا وحوض املتوسط يف آسيا، واألزياء الرشق 

آسيوية بالنسبة دلول اخلليج العريب وابلدلان العربية يف آسيا... واتلأمل يكيف. 



25

اثلقافة واهلوية واتلكنولوجيا

سواء اعتمد ىلع الرتحال، أو أقام يف قرى، ومضارب وخيام حول املاء أو قريبًا منه، ويف لك األحوال 

اكنت هناك موضواعت بعينها يه املمثلة هلوية العريب، بعضها يرتبط باألخالقيات والقيم واملثل العليا 

يف حياته،  وبعضها يرتبط باالنتماء إىل القبيلة وااللزتام برأي شيخها واالمتناع عن لك ما يشني هذه 

القبيلة،  وبعضها يرتبط بأسايلب العيش واملأكل واملرشب وامللبس، وبعضها يرتبط بالعقائد، وهكذا 

يمكن تصنيف مالمح اهلوية اثلقافية للعريب يف العرص اجلاهيل يف كونها تدور حول:

	 املعارف: األنساب – اقتفاء األثر – انلجوم – علوم احلياة من تربية احليوان والصيد. •

	 القيم: بما فيها من قيم إجيابية وسلبية، كما يصدر عليها احلكم املعارص، إذ يه يف آنيتها •

اكنت مجيعها إجيابية، ومنها: الكرم – جندة امللهوف – احلمية – الرشف - العصبية القبلية، 

وغريها. 

	 وعبيد، • أسياد  من  الطبيق  وتراكبه  املجتمع  نسق  يف  جهة  من  املتمثل  االجتمايع  اجلانب 

ومن جهة أخرى يف اتلقايلد اليت يمكن رصدها من خالل مراسم احلياة االجتماعية من 

زواج واحتفاالت ووفاة واجتمااعت، وحروب، ومنازالت، وعصبية قبلية وغريها مما كشف 

لت أليام العرب ووقائعهم، وحاكياتهم  عنه الشعر العريب وقصائده،  وكتب الرتاث اليت سجَّ

وأخبارهم، وإن اكنت يف إمجاهلا قليلة؛ ألنها ُكتبت بعد ظهور اإلسالم بقرنني من الزمان 

ىلع أقل تقدير، وهو ما جعل الكثري من املالمح اليتم ذكرها أساًسا حترًجا من املوقف ادليين 

إال يف سياق االستشهاد بفضل اإلسالم ىلع تغيري أنماط احلياة وحتسينها.

	 املجتمع • من  العظىم  الغابلية  دلى  األصنام  عبادة  يف  واملتمثل  العقائدي،  ادليين  اجلانب 

العريب وقبائله، وتوزع ابلقية ابلاقية بني املسيحية وايلهودية وعبادة األوثان، وغريها تبًعا 

للموقع اجلغرايف وجتاوره مع حضارات هلا دياناتها.
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الهوية الثقافية يف الع�رص االإ�سالمي

ال شك يف أن اإلسالم اكن هل أكرب األثر ىلع اهلوية العربية يف جوانب كثرية، حيث منحها سمات 

ظلت وستظل مؤثرة يف املجتمع العريب واهلوية العربية مدى احلياة، وهو ما يمكن رصده من خالل:

	 اجلانب العقائدي: اذلي جاء بعقيدة اتلوحيد، ويه يف حد ذاتها هوية وخصوصية لم تزل •

تفرق اإلسالم وأهله عن بقية البرش يف العالم أمجع، وبني ادليانات مجيعها، إذ إن اإليمان 

هل  وأن  الوجود،  من  مريئ  حزي  هل  يكن  لم  وإن  وجود،  ماكن  لك  يف  وهل  موجود،  اهلل  بأن 

مالئكة نورانيني، وأنهم خملوقون من جنس إرادة اهلل فقط، وأنه ال إرادة هلم إال اإلرادة 

كتبه  ولك  ومالئكته  باهلل  آمن  إذا  إال  يكتمل  ال  املسلم  إيمان  أن  إىل  إضافة  اإلهلية، 

السماوية ولك رسله من آدم إىل حممد عليهم مجيًعا السالم، ولك ذلك يعد خصوصية للمسلم 

إىل  نقلوه  ثم  أواًل  العرب  به  وآمن  العربية  ابليئة  يف  أواًل  ظهر  اإلسالم  أن  وبما  واملؤمن، 

العرب  من خصوصيات  )اهلوية) يه  اثلقافية  اخلصوصية  هذه  فإن  إًذا  األخرى،  الشعوب 

واملالمح املشلكة هلويتهم، ومن آمن بها بعد ذلك فهو حامل بلعض مالمح وسمات اهلوية 

العربية اإلسالمية. 

	 اجلانب االجتمايع: فمن املعروف أن اإلسالم قد أاعد هيلكة وبناء املجتمع، ونظم العالقات •

بني أفراده، وذلك من خالل نمط لم يكن آنذاك موجوًدا يف أي ثقافة أخرى غري اإلسالم، 

وهو نمط املساواة، إذ ال فرق بني سيد وعبد وال بني حاكم وحمكوم، وال بني غين وال فقري 

إال باتلقوى والعمل الصالح، وهو ما ألىغ نظام اتلمايز الطبيق اذلي اكن موجوًدا يف العرص 

اجلاهيل، ومنح املسلم العريب خصوصية وهوية لم تتحقق لغريه من شعوب العالم، ولم ترد 

لم  الفلسيف عرب اتلاريخ بدًءا من اإلغرييق )ايلوناين)  الفكر  من قبل يف ثقافاتهم، وحىت 

رجل  لكمة  حول  مجيًعا  واجتماعهم  األفراد،  بني  املساواة  من  انلموذج)1)  هذا  إىل  يتوصل 

)1)   املدينة الفاضلة ألفالطون ذاتها تقوم ىلع اتلمايز الطبيق الشديد واتلفرقة بني طبقة األسياد واحلكماء وطبقة العبيد.
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واحد يتبعونه ال سياسيًّا والعسكريًّا، وإنما روحانيًّا ألنه ال يتلكم عن منطق البرش، وإنما 

عن منطق الويح وانلبوة، يقول تعاىل:  چٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦچ )انلجم: 7-1). 

	 ضيفت إىل معارف العرب، معارف جديدة أوجدها ادلين تعلقت •
ُ
اجلانب املعريف: حيث أ

ىلع  ابلاب  فتح  اإلسالم  أن  مجيعه  ذلك  يف  واألهم  والسياسة،  وادلين  والفقه  اللغة  بعلوم 

بالعرب  اتلاريخ  تقدم  وعندما  والعلماء،  العلم  شأن  من  ورفع  العلوم،  تلليق  مرصاعيه 

اعشوا أزىه عصورهم من اتلواصل الفكري مع احلضارات األخرى الفارسية والساسانية 

والرومانية وايلونانية، ونقلوا عنها، وترمجوا، وأفادوا وأنتجوا، وظهرت علوم ومعارف حُيسب 

للعرب فيها السبق، من كيمياء وفلك وطب ورياضيات ونبات وترشيح وحيوان، وغريها مما 

تعرتف احلضارات األخرى بسبق العربية فيها، وال أدل ىلع ذلك من ترمجة كتب ابن سينا 

عرش  السادس  القرن  الغربية حىت  واملعاهد  اجلامعات  يف  وتدريسها  واملوسيىق  الطب  يف 

امليالدي، وإن اكن املسار قد احنرف بعد ذلك، وحتولت األنظار عن العلوم العربية،  فذلك 

بفعل توقف العرب أنفسهم، واستمرار املسرية يف سياق اتلطور الطبييع تلقدم العلوم، ويه 

أمور ليس جماهلا هنا، وإنما ما نناقشه هو كيفية تشلك هوية ثقافية عربية ذات مالمح فارقة 

يف اجلانب املعريف للعرب، واذلي اكن لإلسالم دور بارز فيه سواء فيما أوجده من معارف، أو 

فيما داع إيله ودفع حنوه عماًل بأحاديث الرسول عليه السالم: »طلب العلم فريضة ىلع لك 

مسلم ومسلمة«، و»اطلبوا العلم ولو يف الصني«، و»اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد«... إلخ.

	 من جوانب • ا  مهمًّ جانبًا  مثلت  العرب خصوصية  اإلسالم  منح  إذ  احلكم:  ونظام  ادلولة 

اهلوية،  ونظمت احلياة والعالقات بني البرش، ووضعت القوانني البرشية والسماوية املناسبة 

ڃ   ڄ   ڄ   چڄ    تعاىل:  قال  هل،  املفرسة  انلبوية  السنة  ثم  الكريم،  القرآن  خالل  من  هلم، 

ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ 
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)األنعام: 38)، وهو ما منح ادلولة اإلسالمية خصوصية ثقافية تفرقها عن غريها من أنظمة 

احلكم ومن ادلول غري اإلسالمية.

	 قضايا اتلنمية البرشية: وخباصة قضايا املرأة، واحلريات اليت منحها اإلسالم هلا بدًءا من •

اختيار زوجها، ومروًرا بذمتها املايلة، وانتهاًء حبقها يف املرياث، وحقها يف الطالق، وحقها يف 

حياة خاصة كريمة، وحرية اللكمة للك البرش، وحرية اتلجارة ما دامت مرشوعة ال حرام 

فيها، وحرية اتلنقل، وحرية العقيدة ذاتها، يقول تعاىل: چی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  

مبچ )ابلقرة: 256)، وحق ايلتيم يف الكفالة، واجلائع يف اإلطعام، وحق البرش مجيعهم يف 
األمن واألمان، واحلق يف املساواة والعدالة االجتماعية، وأخذ املظلوم حلقه من الظالم مهما 

اكنت ماكنته، ولك هذا يمثل خصوصية لم ترد يف ثقافة جمتمع غري اثلقافة اإلسالمية.

العرص اإلساليم،  العريب يف  للمجتمع  اثلقافية  اهلوية  اجلوانب وغريها سمات  وقد مثلت هذه 

ضيفت مالمح أخرى تم استعارتها من حضارات أخرى وصبغها 
ُ
وخباصة مع بدايات اإلسالم، ثم أ

بالصبغة العربية، مثل فنون العمارة يف العرص العبايس والفاطيم، إذ لم تكن هذه الفنون من مالمح 

عربية،  وبزخرفات  عريب  ثوب  يف  صاغوها  ثم  الفرس،  عن  العرب  أخذها  وإنما  العربية،  اثلقافة 

مستعينني بالقرآن الكريم والسنة وانلبوية والشعر العريب، وغري ذلك من سماتهم األصيلة.

إال أن هذه اهلويات اإلسالمية وخباصة يف اجلوانب املعنوية منها، بدأت يف اذلوبان مع نهايات 

العرص العبايس، وشيئًا فشيئًا مع العصور اتلايلة، ومعه بدأت تتماىه اهلوية العربية اإلسالمية وتبهت 

معاملها.

الهوية الثقافية لل�سخ�سية امل�رصية

الشخصية املرصية شخصية مركبة، تعاقبت عليها حضارات، وصنعت يه حضارات، وتشلكت 

عرب قرون طويلة من االستقرار ويف سياق داعئم ونظم، وارتبطت باملاكن وخباصة نهر انليل اذلي اكن 
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تشلكت  تارخيية  مراحل  بعدة  املرصية  الشخصية  وقد مرت  األثر يف تكوينها، وتكوينه،  هل كبري 

عربها هويتها اثلقافية يمكن رصدها من خالل جدران املعابد قديًما والوثائق اتلارخيية حديثًا:

فيف عصور الفراعنة، اعشت الشخصية املرصية استقراًرا دينيًّا وخباصة يف ظل عقيدة اإليمان 

 – )اآلهلة  املجتمع  طبقات  تنظيم  يف  تمثل  اجتماعيًّا  واستقراًرا  ادلينية،  واملعابد  األعظم  بالفرعون 

الكهنة – الكتاب- الشعب)،  واستقراًرا ثقافيًّا تمثل يف وجود مدارس ونظم تعليمية يسمح ملن جيتازه 

وحروب  للجيش  نظام  وجود  يف  تمثل  عسكريًّا  ونظاًما  املناصب،  وتويل  االجتماعية  طبقته  بتغيري 

ا  رسًّ بعد  تزل  لم  اليت  اتلحنيط  عمليات  عليه  تدنلا  طبيًّا  ونظاًما  وطنهم،  ىلع  املغريين  مع  وأعداء 

من أرسار احلياة حىت يومنا هذا، إضافة إىل وجود فنون وآداب وإنتاج فكري سجلته جدران املعابد 

وانلقوش والرسوم الفرعونية.

ويف العرص املسييح، تشلكت الشخصية املرصية يف ظل اثلقافة املسيحية، وتمثلت يف مرص لك 

املذاهب، ولم تزل متحققة حىت اآلن )اكثويلك – أرثوذكس- بروتستانت)، ويه متعايشة جنبًا إىل 

جنب من جهة، ومتعايشة مجيعها مع املجتمع اإلساليم من جهة أخرى، واثلقافة املسيحية هلا هويتها 

بأرض  ما جعل مرص تسىمَّ  وابلابوي، وهو  الكنيس  ونظامها  ادلينية ومعارفها،  اثلقافية يف طقوسها 

القبط يف بعض املصادر اتلارخيية، واذلي تم اشتقاق االسم الالتيين إجيبت منه.

االزدهار  مراحل  يف  وأسهمت  اإلسالم،  املرصية  الشخصية  استوعبت  اإلساليم،  العرص  ويف 

بالفتح  بدًءا  مرص،  ىلع  مرت  اليت  وانلظم  والسياسات  املذاهب  اختالف  ىلع  الفكري  واإلنتاج 

الفاطيم وحتول مرص إىل شيعية، ثم عودة مرة  اإلساليم ىلع يد عمرو بن العاص، ومروًرا بالعرص 

أخرى إىل املذهب السين ىلع يد صالح ادلين، واستمراًرا يف مسرية احلكم اإلساليم فيما بعد حتت 

ظل املمايلك والعثمانيني األتراك، وما يذكر ملرص من دور تارييخ يف احلفاظ ىلع اثلقافة اإلسالمية 

من خالل األزهر الرشيف، وخباصة يف عرص املوسواعت عندما توقف العرب عن اإلنتاج، وظلت 

مرص يه املنارة الوحيدة اليت تنتج ثقافة، حيث نشأت يف هذا العرص مدرسة مرصية شهرية اختصت 
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م هذه  بتأيلف املوسواعت يف شىت علوم األدب والسياسة واتلاريخ واالجتماع والعلوم اإلنسانية، وتزعَّ

املدرسة شهاب ادلين انلويري )ت 733ه) صاحب املوسوعة الشهرية »نهاية األرَب يف فنون األدب« 

وجاءت يف 30 جمدًلا، واليت نظر فيها إىل األدب بمفهومه الواسع، والفن بمفهومه العام، وقسمها إىل 

مخسة أقسام رئيسية. وقد بدأ يف السماء واآلثار العلوية، واألرض واملعالم السفلية، يف الفن األول. 

وانتىه بالفن اخلامس يف اتلاريخ، ويشتمل ىلع مخسة أقسام لك قسم حتته أبواب، والقسم اخلامس 

الراشدين  ، وسرية اخللفاء  الكريم  الرسول  امللة اإلسالمية، وذكر شيئًا من سرية  خصصه ألخبار 

الالتينية منذ  للغة  أن تُرمجت  املوسوعة  قيمة هذه  بلغ من  ريض اهلل عنهم وأرضاهم أمجعني. وقد 

القرن اثلامن عرش. 

واكن من أهم املوسواعت اليت وُضعت يف هذا العرص هو املعجم األكرب يف تاريخ العربية، وهو 

لسان العرب البن منظور املرصي )ت 711ه)، واذلي لم يأِت بعده يف تاريخ العربية سوى معجمني 

فقط حىت يومنا هذا، هما )القاموس املحيط) للفريوز آبادي )ت 817ه) و)تاج العروس) للّزبيدي 

)ت 1205ه). ومن املعروف أن معجم لسان العرب أشمل معاجم العربية لأللفاظ ومعانيها.

كما وضع ابن فضل اهلل العمري )ت 749ه) – موسوعته اتلارخييَّة )مسالك األبصار) واليت أّرخ 

ث عن: األقايلم، انلبات، احليوان.. إلخ. وقد اكن ابن  فيها للك يشء: امللوك، والعلماء، والوقائع؛ وحتدَّ

ن يف مرص وارتبط بها بقية عمره، حىت إن انلارص حممد بن قالوون،  فضل اهلل من أصل شايم، ثم توطَّ

ملا أراد أن يعاقبه، نفاه إىل الشام؛ وملا ريض عنه، بعد حني، أاعده إىل القاهرة.

ويأيت ابن حجر العسقالين بمؤلفاته يف اتلاريخ وعلوم ادلين، وقد اكنت ألعماهل أصداٌء واسعة 

يف أرجاء األرض. ويذكر املقريزي، أن ابن حجر حني انتىه من )فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري) 

نفقت فيه ىلع اذلبائح وحدها مخسائة دينار! ويوم احلفل وصلت 
ُ
قيم هل حفٌل خارج سور القاهرة، أ

ُ
أ

وفوٌد من ملوك األرض، تطلب نسًخا من الكتاب.



31

اثلقافة واهلوية واتلكنولوجيا

ثم يأيت جالل ادلين السيويط )ت 911ه). بمؤلفاته اليت يقال أنها زادت ىلع 300 جمدل، منها يف 

علوم اللغة )املزهر) ويف علوم ادلين )مجع اجلوامع) ويف اتلاريخ )ُحسن املحارضة). إضافة إىل مؤلفات 

وكتب جاءت ىلع شلك رسائل، منها: منهل اللطائف يف الكنافة والقطائف، در الغمامة يف الطيلسان 

والعمامة، ادلوران الفليك ىلع ابن الكريك، الوشاح، نوارض األيك.

أما يف غري األدب، فقد اكنت هناك حماوالت سابقة ىلع انلويري، تمثلت يف جهود عالء ادلين 

يف  )القانون  سينا  ابن  موسوعة  ىلع  رشوح  عرشة  من  يقرب  ما  وضع  اذلي  انلفيس)  )ابن  القرىش 

ن أكرب موسوعة علميَّة  الطب) بهدف إاعدة بعثها مرًة أخرى إىل أذهان املشتغلني بالطب، كما أنه دوَّ

يف اتلاريخ اإلنساين بعنوان »الشامل يف الصناعة الطبيَّة«، اكن ينتوي أن تكون يف ثالثمائة جمدل، أجنز 

منها ثمانني؛ ثم وافته املنية )687ه) بالقاهرة. 

هذا انلتاج اثلقايف وغريه مزي الشخصية املرصية، ومنحها هوية معقدة نسبيًّا، وخباصة عندما 

ضيفت إيلها مالمح أخرى اكتسبتها من أنظمة احلكم املليك واحلكم اجلمهوري، وما أكرث اتلجارب 
ُ
أ

اليت تمر بها الشخصية املرصية، واليت تسهم جياًل بعد جيل يف اإلضافة إىل هذه اهلوية وصقلها.





الثقافة والتكنولوجيا
تغلغلت اتلكنولوجيا يف احلياة البرشية ىلع حنو أرسع من أي ظاهرة أخرى شهدها الكون عرب 

تارخيه، فيف زمن قصري - نسبيًّا – تسارعت املعلوماتية يف اتلقريب بني املتباعدات، وغدت مكونًا 

أساسيًّا وجانبًا ال غىن عنه ألي منتج برشي، فكريًّا اكن أم ماديًّا، فمنذ أقل من عرشين اعًما ىلع أقىص 

أن تكون  املعلوماتية يمكن  تداول  أن اتلكنولوجيا وطرائق  البرشية  لم يكن يف حسبان  تقدير 

العامل األول يف تقويض مؤسسات وأنظمة حكم دامت لعرشات السنني، أو يف إحداث هذا اتلواصل 

واتلقارب الفكري بني البرش يف أطراف األرض املتباعدة، أو يف غريها من مظاهر احلياة وطرائقها اليت 

نعايشها ونراها اآلن.

غري أن هذا اجلانب املرشق يطرح بعًدا آخر يرضب جبذوره يف القتامة، فكما تزتايد املعلوماتية 

يف اتلوغل ىلع حنو مطرد، تزتايد مفاهيم اهليمنة ثلقافات ىلع حساب ثقافات أخرى، وتزتايد خماطر 

حمو هويات ولغات وإسقاط حضارات بأكملها لصالح هويات ولغات وحضارات تمتلك القوة بقدر 

ما تمتلك من قدرة ىلع اتلحكم يف وسائل اتلكنولوجيا ووسائطها ويف إنتاج املعلوماتية وتصديرها. 

فأين تقف اثلقافة العربية؟ وماذا يتوجب عليها أن تصنعه؟ وكيف يتم استقبال أو تداول أصحابها 

للتحوالت احلادثة يف صميم ثقافتها - مهما بدا هلا يف الظاهر أنها بمأمن عن هذه اتلحوالت؟ وهل 

تقف بالفعل ثقافتنا العربية يف منطقة آمنة؟ ألسنا نيع مجيًعا أن ثقافتنا يف خطر، وهويتنا يف خطر؟

سبق،  عما  الشافية  واإلجابات  اجلاهزة  احللول  ستحمل  أنها  تزعم  وال  القراءة،  هذه  تسىع  ال 

ولكنها تطمح فقط ألن تثري – دلى املتليق – األفاكر والتساؤالت حول اثلقافة العربية يف املرحلة 

الراهنة، وحول ذلك الراكم العظيم من تراثنا العريب وعالقته بهويتنا اثلقافية الراهنة، وإماكنات تنظيمه 

املعارصة  اتلكنولوجيا  لوسائط  األمثل  االستخدام  إماكنات   - تقدير  أدىن  ىلع   - حىت  أو  وختليقه، 

واملستقبلية يف تقديم هذه اثلقافة بما يربطها بالواقع الفعيل، وليس الواقع االفرتايض.
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الثقافة/ امل�ستقبل/ التكنولوجيا - اإىل اأين؟
إن اثلقافة يف ارتكازها ىلع العنرص البرشي يف تكونها وتشلكها، بل يف كينونتها يطرح بعًدا 

يتعلق باملستقبل اذلي يهيمن ىلع تشكيله وتشلكه ذلك اإلنسان.

وتشري ادلراسات املستقبلية اليت تهتم باإلنسان إىل حجم اتلطور الرسيع واملتالحق يف اتلحوالت 

اليت تطرأ ىلع اإلنسان بفعل اإلنسان، بدًءا من اخرتاعه نلظم وعلوم وبرجميات استطاعت أن تغريِّ 

خارطة العالم، وأن تقوِّض مفاهيم وتقيم بداًل منها مفاهيم وتفرض ىلع العالم مسارات ال يستطيع 

احلياد عنها.

الواقع، ذلك أن  ولعل نظرة رسيعة إىل أهم ما يتمزي به العرص اذلي نعيشه تكشف نلا هذا 

اثلورة املهيمنة ىلع العالم اآلن يه ثورة املعرفة واملعلومات اليت فرضت ىلع العالم أن يتسم بكونه 

عرص جمتمع املعرفة، حيث يتحول العالم إىل كوكب بيو - إلكرتوين مرتابط السلكيًّا، خيرتق العقبات 

اليت ظل العالم يدور يف فلكها سنوات مثل اثلقل والزمن واملسافة، فاستطاع أن يقوِّض هذه العقبات 

بإماكنية محل  اآلن سمحت  اتلكنولوجيا  أن  بمعىن  واالنتقال،  والرسعة  اخلفة  إىل  باالنتقال  مجيعها 

موسواعت ضخمة ومئات اآلالف من الكتب ىلع أقراص )مرنة أو صلبة) ال يزيد وزنها عن جرامات 

قليلة، وسمحت بإماكنية تكثيف واخزتال الزمن عرب الوسائط املتعددة برسعة تبلغ آالف املرات كما 

اكنت عليه سابًقا، وسمحت بإماكنية قطع املسافات واالنتقال عرب مئات اآلالف من الكيلومرتات 

سواء االنتقال اجلسدي عرب الطائرات والصواريخ الفضائية، أو االنتقال عرب الوسائط املتعددة ملشاهدة 

بقعة نائية يف العالم أو اتلحدث عرب الاكمريا مع شخص يف اجلانب اآلخر تماًما من الكرة األرضية.

جمرد  جتاوزت  اليت  املعارصة  ومفاهيمه  )بأشاكهل  اآليل  واإلنسان  الصغر  فائقة  اتلكنولوجيا  إن 

شلك الروبوت) غدت يه املتحكمة يف نظم احلياة االجتماعية واالقتصادية، والسياسية، واثلقافية.

ا يتمثل يف انلواتج اليت يمكن أن ترتتب عليه – واليت بدأت  ويطرح جمتمع املعرفة بعًدا مهًمّ

بالفعل – واملتمثلة يف مفهوم القوة انلاتج عن امتالك املعلومات واملعلوماتية والقدرة ىلع توظيفها 
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وصناعتها Information making، ذلك أن صناعة املعلومات يه اتلجارة الراجئة، ويه القوة ذاتها 

رات الشعوب، وتعيد صياغة مفاهيم القوة يف العالم، حبيث غدت  اليت أصبحت اآلن تتحكم يف مقدَّ

الشعارات ادلويلة تستجيب خلدمة هذه املصالح، مثل شعار انتقال السلطة من مفهوم القوة ابلدنية 

إىل القوة العقلية، وصناعة امليديا، وإاعدة تشكيل املتطلبات األساسية للحياة متمثلة فيما أطلق عليه 

)Media literacy)، وتفكيك الشعوب من ادلاخل بأيدي أبنائها عن بعد، وغريها من الشعارات اليت 

تكمن وراءها أهداف خفية تتنوع بني السياسية واتلجارية واالقتصادية، وأحيانًا املعرفية بمفهوم 

نرش العلم وتعلمه.

هنا تغري مفهوم اثلقافة، وانتقل من جمرد كم املعلومات املخزتن يف عقول مجاعة من األفراد، أو 

خمطوطاتها األثرية، وتراثها املكتوب، إىل مفهوم اثلقافة املعتمد ىلع اإلنتاج، واملرتبط بتحقيق ماكسب 

اقتصادية ىلع حنو ما؛ أي اتلحول من مفهوم املعرفة املرتبط بالوجاهة االجتماعية إىل مفهوم املعرفة 

املرتبط باالقتصاد، ومن ثم املرتبط بالقوة.

وقد عرِّف تقرير اتلنمية اإلنسانية العربية 2003م »حنو إقامة جمتمع املعرفة« عرَّف جمتمع املعرفة 

جماالت  مجيع  يف  بكفاءة  وتوظيفها  وإنتاجها  املعرفة  نرش  ىلع  أساًسا  يقوم  اذلي  »املجتمع  أنه  ىلع 

النشاط املجتميع: االقتصاد واملجتمع املدين، والسياسة واحلياة اخلاصة، وصواًل لرتقية احلياة اإلنسانية 

باطراد«)1).

ولعل نظرة رسيعة إىل متغريات املعلومات تكشف عن ذلك،  وخباصة فيما يتعلق بتضاعف 

حجم املعلومات،  واإلحصاءات اليت تشري إىل  أنه يف لك ثانية تظهر معلومة جديدة يف لك علم ىلع 

األقل إن لم تكن تزيد عن هذا احلد، وهو ما يطرح تساؤالته يف اكفة جماالت ومنايح احلياة اثلقافية،  

االقتصادي  لإلنماء  العريب  الصندوق  اإلنمايئ.  املتحدة  األمم  برنامج  املعرفة«،  جمتمع  إقامة  »حنو   ،2003 للعام  العربية  اإلنسانية  اتلنمية  تقرير    (1(
واالجتمايع: 39.
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بدًءا من اتلعليم، ومروًرا بالصحة وعلوم الفلك والكون ومظاهر تطور احلياة، وتطور اإلنسان ذاته،  

واملخ البرشي والكشف عن أرساره، وإماكنات تطور العقل البرشي بعامة.

رد يف كيفية القيام بدور ما يف نقل املعرفة والويع اثلقايف  وتكمن خطورة ذلك التسارع املطَّ

ا خمزتنًا من املعلومات اليت حتتاج إىل تعليمها لألجيال  لألجيال القادمة، فاثلقافة واملعرفة لم تعد كًمّ

أو اجلاميع، فيف  القادمة،  وإنما يتخطى األمر تلك املرحلة، مثال ذلك اتلعليم، سواء قبل اجلاميع 

اتلعليم حنن نعلم األسس والقواعد وانلظريات واملعارف، ولكن يف ظل اتلطور املطرد تلضاعف 

القائم حول ماذا نعلم، وما اذلي يضمن ثبات ما يمكن أن  التساؤل  املعلومات واملعلوماتية، فإن 

نعلمه ملتعلم بعد اعم ونصف فقط،  فمتعلم اهلندسة ىلع سبيل املثال حني يتعلم نظرية ما،  فكيف 

نضمن بقاء استخدام هذه انلظرية بعد اعم ونصف، ومن ثم كيف نضمن أن تكون نواتج اتلعلم 

صاحلة للمنافسة العاملية بعد خترج املتعلمني،  هنا جيب ابلحث عن حلول أكرث فاعلية، وقد تكمن 

يف تعليم كيفية اتلعلم، ويف تعليم األنماط وانلماذج واملهارات األساسية، مثل نموذج حل املشكالت، 

فريق،  يف  والعمل  باذلات،  الويع  ومهارات  معرفة)،  )أي  املعرفة  إدارة  ومهارات  القيادة،  ومهارات 

وإسرتاتيجيات اتلعلم املختلفة... إلخ من اثلوابت اليت ال تمثل معرفة، وإنما تمثل مداخل للمعرفة 

وأشاكاًل متنوعة للتعامل مع املعرفة.

وال خالف اآلن ىلع أن اتلكنولوجيا تمثل ركزية أساسية من راكئز اثلقافة، إن لم تكن أحد أهم 

مكوناتها، وهو طرح ليس باجلديد ىلع الويع الغريب وأنماط حتول اثلقافة دليه، فمنذ األربعينيات 

تشلك  أنها  أي  نظاًما،  بوصفها  اثلقافة  مع  تتعامل  غربية  دراسات  هناك  العرشين اكنت  القرن  من 

منظومة )System) تنقسم بدورها إىل منظومات فرعية تندرج حتتها، ومنها دراسة وايت)1) وتقسيمه 

ملنظومة اثلقافة إىل: املنظومة اتلكنولوجية، واملنظومة االجتماعية، واملنظومة اإليديولوجية، واملنظومة 

السلوكية.

Leslie White, The Science of Culture: A Study of Man and Civilization, Grove Press Inc., New York, 1949.  (1(
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املثال  فعىل سبيل  الفاعلة،  بدورها عرب عدد من اخلاليا  تتشلك  انلظم  ولك منظومة من هذه 

تتكون املنظومة اتلكنولوجية من األدوات أو اتلجهزيات املادية )اجلانب املادي الظاهر)، ومن جانب 

خيف هو األهم يتمثل يف الربجمة واالستخدام األمثل هلذه اتلكنولوجيا، حبيث تتحول بها اثلقافة إىل 

فإنها بدورها تتكون من األفاكر  للمنظومة اإليديولوجية  بالنسبة  أما  إنتاج، وليس جمرد استهالك. 

واملعتقدات واملعارف، اليت يتم اتلعبري عنها واتلداول بها وإنتاجها يف شلك ثقافة تطبيقية، وتتشابك 

هذه املنظومة بدورها مع املنظومة اتلكنولوجية ىلع حنو أو ىلع آخر، وهكذا.

الثقافة/ املعلوماتية/ جمتمع املعرفة
كما أن اتلحول اذلي طرأ ىلع احلياة بفعل ابلنية املعرفية املهيمنة واتلطور يف إنتاج املعرفة، يمثل 

رضورة من الرضورات املعارصة، وملمًحا من مالمح القوة، وآيلة من آيلات اإلنتاج، وسبياًل حنو الرفاه 

البرشي؛ فهو أيًضا خيىش منه يف تذويب اهلويات، وتداخل احلدود، ومنح احلريات لألقوى بال أدىن 

للرتاكم  قواعد جديدة  املجتمعات، وأرىس  قوة  لقياس  معايري جديدة  أنه حدد  إىل  إضافة  حدود، 

الرأسمايل، ولكنه يف نهاية األمر حتم ال بد منه، ورضورة قصوى من رضورات ابلقاء، باعتبار املعرفة 

واملعلوماتية يه املهيمنة ىلع اكفة أنماط احلياة، إضافة لكونها مصدًرا من مصادر االقتصاد وملمًحا 

من مالمح القوة ىلع املستوى العاليم.

العقلية  القوة  إىل  ابلدنية  القوة  من  االنتقال  هو  املعرفة  جمتمعات  تتبناه  اذلي  الشعار  أصبح 

الشعوب  من  فكثري  االقتصادي،  وللتطور  للقوة،  األول  الطريق  هما  واملعلوماتية  املعرفة  وأصبحت 

اليت لم يكن هلا ذكر عرب اتلاريخ أصبحت بفعل املعرفة واإلنتاج اتلكنولويج تمثل ثقاًل اقتصاديًّا، 

وقوة تتطور يوًما بعد يوم.

قنااعت  بمعىن  وانتماءاتها،  وأشاكهلا،  وأنواعها،  وطبيعتها  املعرفة  حول  هنا  املطروح  والسؤال 

دليهم  املعرفة  تعين  فهل  االقتصادي،  باتلطور  األكيدة  وعالقتها  املعرفة،  بمفاهيم  والشعوب  األمم 
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املعرفة ادلينية ابلحتة؟ أو استعادة انلموذج ادليين املعريف القديم اذلي اكن مالئًما لعرصه يف القرون 

األوىل لفكر األمة؟ أو يعين حماولة استخالص املعرفة انلوعية عرب تطورها، وربطها بقضايا االقتصاد 

املعارصة، وخباصة مفاهيم اإلنتاج الفكري واملعريف؟

اتلكتالت  مفاهيم  ىلع  وتؤكد  وتُشرتى،  تُباع  سلعة  املعلومات  جتعل  معرفية  قاعدة  بناء  إن 

االقتصادية، بات رضورة ال خالف عليها، وبعًدا أساسيًّا من أبعاد تعريف اثلقافة وتداوهلا.

التغريات االقت�سادية وال�سيا�سية املعا�رصة يف جمتمع املعرفة
لقد تغري اتلفكري االقتصادي والسيايس للعالم؛ فأصبح اإلنتاج الضخم للمعارف واملعلومات 

األساسية  املوارد  واملعلومات يه  املعارف  وأصبحت  املادية،  للسلع  الضخم  اإلنتاج  ابلديل عن  هو 

خيتلف  املوارد  من  نوع  ألنها  والسياسية؛  االقتصادية  القيم  نسق  ترتيب  يعاد  أساسها  وىلع  للعالم، 

جذريًّا عن غريه من املوارد اليت ألفتها البرشية ىلع طول تارخيها املمتد.

اتلحوالت  داعئم  أهم  أحد  برجميات  من  بها  يرتبط  وما  املعلومات  تكنولوجيا  باتت  لقد 

مع  املايض،  القرن  من  التسعينيات  بدايات  منذ  بدأت  ثورة  اآلن  نراه  ما  يعد  ثم  ومن  االقتصادية، 

تفكك االحتاد السوفيييت، وانفجار ثورة اإللكرتونيات، وابلدء يف عمليات اخلصخصة وحترير السوق 

وإاعدة اهليلكية االقتصادية وقيام منظمة اتلجارة العاملية اعم 1994 )1)، كما طرأت ىلع العالم حتوالت 

اقتصادية واضحة تمثلت يف اندماج املبادالت اتلجارية وتنقل رءوس األموال، وتطور عوامل اإلنتاج 

والسلع، بما يف ذلك اتلكنولوجيات احلديثة ىلع أنماط القيادة االقتصادية والسياسية، واالقتصاديات 

القروية والوطنية واإلقليمية يف اقتصاد اعليم موحد بعد أن صار العالم سوقًا واحدة، بما أصبحت فيه 

رد يستفيد منه اجلميع بعد أن غدا العالم قرية كونية متشابهة  اتلجارة العاملية تبدو وكأنها يف نمو مطَّ

يمكن العودة إىل: حازم ابلبالوي، انلظام االقتصادي ادلويل املعارص: من نهاية احلرب العاملية اثلانية إىل نهاية احلرب ابلاردة، سلسلة اعلم املعرفة    (1(
257 )الكويت، 2000): 207.
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اإلنرتنت  الصناعية وشبكة  األقمار  لعبته  اذلي  ادلور  بعد  أجزائها، وخاصة  انلمو ومتالمحة جبميع 

وخمتلف أشاكل ثورة االتصاالت الرقمية)1).

موؤ�رصات التحوالت االقت�سادية
ولعل أهم املؤرشات اليت يمكن رصدها يف إطار اتلحوالت االقتصادية ىلع املستوى العاليم، 

وهو ما يمكن أخذه بعني االعتبار عند بناء قاعدة معرفية للبدلان اإلسالمية، ما ييل:

	 تراجع حجم ادلولة كمؤسسة اقتصادية ملصلحة القطاع اخلاص »اخلصخصة«.•

	 وحتكمها • بينها،  فيما  املستمرة  ادلمج  وعمليات  اجلنسيات،  املتعددة  الرشاكت  دور  تنايم 

العاملية،  السوق  من  كبري  جزء  ىلع  الرشاكت  هذه  من  عدد  وسيطرة  العالم)2)،  اقتصاد  يف 

وتغيريها من مفاهيم االقتصاد حيث تم إقرار نمط االستثمار الرسيع الفوائد قصري األجل 

دون مرااعة لألخالقيات أو املصالح العامة واتلنمية املحلية، ىلع حساب االستثمار الطويل 

واملبارش، مما عمل ىلع توسيع ادلائرة، وفتح ابلاب ىلع مرصاعيه فيما يتعلق بعمليات غسيل 

األموال ادلويلة وغريها من العمليات غري املرشوعة.

	 تزايد الروابط االقتصادية وتفكك الروابط السياسية، وخباصة مع الرشاكت آنفة اذلكر، اليت •

لم يعد هلا ماكن حمدد، وال مسؤولون حمددون وإنما مسئولون متعددو اجلنسيات، كما لم 

يعد هلا سياسات حمددة، امهلل إال حتقيق الربح ىلع حساب أي يشء، ولك هذا ناتج من تأثري 

هانس بيرت مارتني، وهاردل شومان، فخ العوملة )االعتداء ع ادليموقراطية والرفاهية(، ترمجة دنان عباس عيل، مراجعة وتقديم رمزي زيك، سلسلة   (1(
اعلم املعرفة العدد 238 )الكويت، 1998): 11.

)2)  بلغ عدد هذه الرشاكت حنو 30 ألًفا، وصل إمجايل أعماهلا إىل أكرث من نصف انلاتج العاليم القائم، وتقدر أصول هذه الرشاكت بنحو 92 تريليون دوالر 
وعدد العاملني فيها بنحو 35 مليونًا. واستناًدا إىل تقارير ابلنك ادلويل، فإن حجم أعمال مخس رشاكت رئيسية جتاوز يف اعم 1996 جمموع انلاتج املحيل 

القائم دلول آسيا اجلنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء وادلول األكرث فقًرا يف العالم – للمزيد يمكن العودة إىل:
تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، األسكوا، االستعراض السنوي للتطورات يف جمال العوملة واتلاكمل اإلقلييم،  نيويورك، 2005م، ص 4،   
وما بعدها. - أمحد العثيم،  إسرتاتيجية اتلعامل بني الرشاكت متعددة اجلنسيات وادلول املضيفة، املرشواعت املشرتكة نموذًجا، صحيفة اجلزيرة، ع 12636، 

اجلمعة 17 ربيع اثلاين 1428ه.. 
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والسياسية  االقتصادية  اجلوانب  الكوكبية ىلع  أو  العوملة  االتصاالت وظاهرة  تكنولوجيا 

بشلك رئييس. 

	 تلحقيق • تسىع  االقتصادية  فاملصالح  السالم،  وثقافة  واإلرهاب  احلرب  مفاهيم  يف  اتلغري 

نشأة  أساسيًّا يف  االقتصاد اعماًل  ثم أصبح  املستقبل، ومن  األرباح، واتلصدي ملشكالت 

االقتصاد هو  ما، كما أصبح  تمتلك موارد ىلع حنو  اليت  ابلدلان  افتعاهلا ضد  أو  احلروب، 

ومرااعة  هلا  واخلضوع  والوالء  االحرتام  حقوق  ابلدلان  بعض  منح  يف  األسايس  العامل 

يعودا يف ظل هيمنة االقتصاد خياًرا  لم  أو اإلرهاب  السالم  إن  أفرادها.  مصاحلها، ومحاية 

إسرتاتيجيًّا، وإنما أصبحا ناجتًا عن القوة االقتصادية بمفاهيمها املعارصة. لقد زاد اإلرهاب 

ونما، وأصبح يمثل تهديًدا يف هذه الظروف املتغرية، وأصبح غري حمصور حبدود جغرافية، 

بل يمثل تهديًدا جديًدا للمجتمع العاليم واملجتمعات املختلفة، وساعد ىلع إنمائه بعض 

األوضاع االجتماعية السائدة مثل: الفقر، وابلطالة، الذلين اكنا منترشين يف العقد األخري 

من القرن العرشين، وهو ما داع املنظمات ادلويلة إىل ادلعوة للسالم، والعمل ىلع نرش ثقافة 

السالم كركزية أساسية للمجتمعات املعارصة وجمتمع املعرفة.

املعرفة والتنمية االقت�سادية
اخل�سائ�ص االأ�سا�سية ملجتمع املعرفة، وعالقتها ببناء قاعدة معرفية

يتمزي جمتمع املعرفة بأنه جمتمع معقد متشابك انلظم واالرتباطات، وتتعدد اجلوانب اليت يمكن 

من خالهلا رصد هذا املجتمع، وإن اكنت مجيعها تدور حول ثقافة اإلنتاج وطبيعته والقائمني عليه، 

وانلظم احلاكمة هلذا اإلنتاج، واخلطط والسياسات ملا بعد اإلنتاج.

ويمكن يف هذا الصدد رصد أهم اخلصائص األساسية ملجتمع املعرفة واليت تسهم يف بناء قاعدة 

معرفية ىلع انلحو اتلايل:
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	 املعلوماتية، وعالقتها بدراسة الظواهر اإلنسانية والطبيعية والعلمية ىلع حد سواء، إذ ما •

من ظاهرة أيًّا اكن نوعها، إال وهلا شقها املعلومايت، ولكن كيف يتم تداول هذه املعلومات؟ 

وكيف يمكن عرضها؟ وكيف يمكن اتلعامل معها؟ تلك يه القضية.

	 اعتماد املعرفة اعماًل أساسيًّا يف اإلنتاج، ىلع اعتبار أن املعرفة غدت تمثل االقتصاد الرابع •

كما يتم تسميته، بعد أن اكنت األرض اعماًل أساسيًّا يف االقتصاد الزرايع، ورأس املال يف 

االقتصاد الصنايع.

	 إىل • مآهلا  فإن  احلواسيب  بواسطة  اآليلة  للمعاجلة  تدين  ال  معرفة  أي  إن  إذ  اتلكنولوجيا، 

الزوال، وغري خاٍف ىلع اجلميع هيمنة اآلالت اتلكنولوجية ىلع جمريات احلياة ايلومية، وهو 

ما يطرح أهمية اإلرساع يف حمو األمية اتلكنولوجية، واالنتقال بشعوب ابلدلان اإلسالمية 

إىل اعتماد اتلكنولوجيا يف إدارة أعماهلم وعنارص إنتاجهم.

	 املعارف، وهدم • القاطعة بني  الفواصل واحلدود  املتنوعة، وحمو  املعرفية  ادلمج بني احلقول 

االتلقاء  وإماكنات  االحتمايلة،  اإلنسانية خباصة، ىلع حساب  املعرفة  ايلقينية يف  مفاهيم 

واالمزتاج واالندماج، فاحلدود القاطعة اآلن تُمىح، والرأي الواحد لم يعد هل جمال، واعتماد 

الشلك األحادي للمعرفة، ال يمكن هل أن ينتج أفراًدا قادرين ىلع اتلعامل مع أفاكر العالم 

احلايلة أو املستقبلية، خاصة مع اتلوجه العليم حنو ادلراسات والعلوم ابلينية اليت تنتيم 

إىل حقول معرفية متعددة وليس حقاًل واحًدا. 

	 هنا • وتكيف  األحادية،  املصادر  ىلع  االعتماد  وعدم  واملعلومات،  املعرفة  مصادر  تنويع   

اعملنا  يف  اثلقافية  »احلرية  بعنوان   2005 للعام  البرشية  اتلنمية  تقرير  أثاره  ما  إىل  اإلشارة 

املتنوع«، وإىل إجراء ادلراسات الرسيعة حول اعتماد العاملني يف جماالت اتلثقيف واتلعليم 

األصول  باملراجع  تسميته  يمكن  ما  عن  خترج  ال  متشابهة،  تكون  تكاد  مصادر  ىلع 

اليت ال يمكن احلَيْد عنها، واألكرث خطورة هو كيفية تعامل ابلعض مع هذه املراجع، ىلع 
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حنو ال يقبل انلقاش أو املخالفة مع ما تُعرض هل من آراء، مما يؤثِّر بدوره ىلع نمط العقلية 

اإلسالمية، وطرائق تفكريها.

	 ظهور أسايلب جديدة للتقسيم ادلويل للعمل، احتلت بموجبه اتلكنولوجيا ماكن األيديولوجيا •

يف صياغة شلك انلظام العاليم اجلديد، وحتديد شلك العالقات ادلويلة يف هذا انلظام يف 

املجاالت املختلفة، اقتصادية وسياسية وثقافية وتربوية وما سواها.

	 ظهور تقسيمات وفوارق طبقية من نوع جديد بني أبناء املجتمع الواحد، بني من يملكون •

املعرفة ويتحكمون فيها ومن ال يملكونها، وهذه الفوارق ستكون أكرث حدة وعمًقا، من أية 

فوارق أنتجتها امتيازات اتلحكم يف الرثوة املادية.

	 جممواعت • بروز  يف  أسهم  مما  ومهاراته؛  وآيلاته  وجماالته  العمل  مفهوم  يف  اجلذري  اتلغري 

الراحبة  باملعارف واملعلومات، وأصبحت اتلجارة  املرتبطة  جديدة من األعمال والوظائف 

حدوث  بذلك  ويرتبط  املعلومات،  جتار  هم  ا  حظًّ األكرث  اتلجار  وبات  املعرفة،  جتارة  يه 

العرف  جرى  ما  عكس  فعىل  العمل.  وعالقات  االجتمايع  اتلنظيم  ىلع  واضحة  تأثريات 

عليه من الفصل بني املزنل وماكن العمل، يستطيع املشتغلون بصناعة املعلومات أن يقوموا 

بوظائفهم يف منازهلم، مما أثَّر ىلع مركزية العمل من حيث اتلوجه أكرث حنو الالمركزية، كما 

اتلنظيم  أمام  املجال  يلفسح  اهلريم  اتلنظيم  برتاجع  اإلداري،  اتلنظيم  وشلك  مفهوم  تغري 

الشبيك، بما يصاحب ذلك من تغيريات يف مفهوم السلطة وآيلات صنع القرارات.

تكنولوجيا الثقافة/ ثقافة التكنولوجيا
أصبح من املتفق عليه أن للك ظاهرة شقها املعلومايت، وأن لك معرفة علمية ال تدين للمعاجلة 

اآليلة بواسطة احلواسيب اآليلة مآهلا إىل زوال، وتشري ادلراسات املستقبلية إىل أن اتلطور املعريف يف 

جمتمع املعرفة سوف يشهد نقالت نوعية جديدة، ستسىع إىل اتلقريب بني املجاالت املعرفية املتباينة 
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وحمو الفواصل بني اتلخصصات والعلوم املختلفة، واتلأكيد ىلع تكامل املعرفة اإلنسانية ووحدتها، 

وهو ما يتطلب بدوره معاجلات جديدة للفكر اإلنساين، ختلصه من اآلثار السلبية تلفتيت املعارف 

وجتزئة العلوم، وما يتمخض عنها من ثنائيات ثقافية متعددة. واملعلوماتية بوصفها تتعامل مع الرموز 

تصبح أقدر ىلع تناول اإلشاكيلات املعرفية املختلفة تناواًل لكيًّا ىلع مستوى املفاهيم املجردة، وبعيًدا 

عن االستغراق يف اتلفاصيل واتلحليالت اجلزئية، فعىل سبيل املثال استطاعت املعلوماتية اتلقريب 

بني علوم اللغة واإلنسانيات والعلوم الطبيعية انطالقًا من أن للك ظاهرة علمية هلا شقها اللغوي، وأن 

اللغة عنرص أسايس يف فهم رموز أي علم أو ختصص أيًّا اكن، وتدخلت اتلكنولوجيا تدخاًل واضًحا 

يف لك العلوم، بل جتاوزت ذلك إىل ابتاكر علوم جديدة لم تكن موجودة من قبل، وما اكن هلا أن توجد 

لوال وجود اتلكنولوجيا، ومنها تكنولوجيا الوراثة واثلورة ابليولوجية، وتكنولوجيا املخ، وتكنولوجيا 

الطاقة، وغريها.

Genetic Technology تكنولوجيا الوراثة والثورة البيولوجية

 شغل ابلحث يف الاكئن البرشي، وخاليا املخ اإلنساين كثرًيا من االهتمام العليم والترشييح، 

بيولوجيا  فإن  احلياة  جماالت  يف  هائلة  تطورات  من  البرشية  حققته  ما  لك  من  الرغم  ىلع  أنه  ذلك 

الاكئن البرشي ونشأته وتطوره، واللغة اليت صنعها هذا الاكئن، لم تزل مجيعها يف مراحل تعتيمية غري 

ُمكتَشف الكثري منها، فاالهتمام ببيولوجيا املخ البرشي، وما يدور داخل ادلماغ، وداخل اجلسم، هو 

ما أفرزته ادلراسات حول خرائط املخ وخرائط اجلينات، واالستنساخ واجلينوم البرشي، والربوتينوم 

Proteomes، من أجل دراسة الواقع الفعيل للغة اجلينات، اليت تم ترمجتها بالفعل إىل مقابل مادي 

ملموس وحمسوس من الربوتينات، واإلنزيمات، اليت يُنظر إيلها ايلوم ىلع أنها رس احلياة، والسبيل حنو 

حتقيق اهلدف األسىم للحياة، وهو السعادة.

وىلع هذا األساس فإن ابليولوجيا اجلزئية مرشحة تلكون أحد مفاتيح اتلطور املعريف يف جمتمع 

املعرفة، باعتبارها املدخل األكرث مناسبة حلل إشاكيلات املستقبل املعقدة، ووسيلة تلخليص املعرفة 
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اإلنسانية من اآلثار السلبية اليت خلفتها »حضارة الفزيياء« وما تمخض عنها من حتميات مبالغ فيها 

ويقني بات ال يقني.

Materials Technology تكنولوجيا املواد

ال شك أن تطوير واستخدام املواد أصبح خاضًعا للتكنولوجيا يف لك خطواته، بل تطور األمر 

إىل تدخل انلانو تكنولويج يف تصنيع مجيع املواد تقريبًا، ليس فقط يف الصنااعت اإللكرتونية، وإنما 

يف صنااعت الطاقة واملعلومات والطب واهلندسة وابلناء والكيمياء والفزيياء، واملصادر الطبيعية من 

مياه الرشب والغذاء وخالفه، وال أدل ىلع ذلك من ظهور أكرث من 400 سلعة استهالكية نشأت يف 

العالم بفعل استخدام انلانو تكنولويج ىلع حنو أو ىلع آخر، األمر اذلي يتطلب ىلع الشعوب وابلدلان 

اإلسالمية رضورة اإلرساع بدراسة إماكناتها من املواد الطبيعية والصناعية، ودراسة كيفية إخضاعها 

للتصنيع باستخدام هذه اتلكنولوجيا فائقة الصغر.

Brain Technology تكنولوجيا املخ

بات ترشيح املخ، ورسم اخلرائط ادلماغية، وابلحث يف كيفية عمل املخ من القضايا اليت تشغل 

العلماء واملفكرين ومراكز األحباث، وقد حققت البرشية يف هذا الصدد تقدًما ملحوًظا، وخباصة مع 

اتلوصل إىل املراكز املخية ووظائفها، وكيفية استقباهلا للمعلومات، وكيفية اتلخزين واالستداعء، ومن 

ثم رصد بعض  إماكنات املخ البرشي غري املحدودة.

لقد اكن للتطور يف جمال الكمبيوتر والربجميات أثره الكبري يف تطور أحباث املخ، إذ مع اتلحوالت 

اليت أحدثتها اتلكنولوجيا واتلعامل مع معطياتها، حتولت انلظرة إىل املخ البرشي واإلنسان بعامة بوصفه 

قاباًل للترشيح الفزييايئ، وبرجمته وإاعدة برجمته، تماًما كما يه احلال مع األقراص املرنة والصلبة يف 

الكمبيوتر، ومع Motherboard واكفة مكونات الكمبيوتر واآلالت اتلكنولوجية املعقدة، مما أوجد 
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العصبية،  والربجمة  املخية،  والربجمة  االصطنايع،  اذلاكء  منها  اآلن،  تداوهلا  يتم  جديدة  مصطلحات 

وغريها من املصطلحات املرتبطة يف أساسها باتلعامل مع معطيات اتلكنولوجيا.

هذه األمور مجيعها تعد بعيدة عن مشاركة بدلان العالم اثلالث والويع اثلقايف اخلاص بنا، بل 

قد يصل األمر إىل عدم ادلراية بما يتم يف إطارها، ليس فقط ىلع مستوى القاعدة العامة للرشائح 

اإلنسانيات  من  اتلطبيقية،  العلوم  غري  يف  املثقفني  من  انلخبة  رشائح  مستوى  ىلع  وإنما  البرشية، 

اليت قد ترى يف بعض األحيان أن هذه األمور بعيدة عن اتلخصص، كما يتخذ ابلعض معها املوقف 

االنسحايب، أو املوقف املضاد، انطالقًا من مقولة اإلنسان عدو ما جيهل.

الثقافة والتكنولوجيا والتحديات امل�ستقبلية
ىلع  املحافظة  يف  اإلنسانية  يواجه  ما  أخطرها  لعل  ايلوم،  البرشية  تواجه  عديدة  حتديات 

إنسانيتها، فاملخاوف شديدة حيال ما يمكن أن يطرأ ىلع البرش أنفسهم من تغريات كيميائية سواء 

يف كيمياء املخ أو املشاعر، نتيجة لدلراسات اليت تسىع ملحاولة اتلحكم يف الطبائع البرشية، واخلاليا 

القناعة  من  تنطلق  اليت  الوراثية  واهلندسة  واملوجبة،  السابلة  ادلم  وكريات  املخ،  ومراكز  العصبية، 

بإماكنية اتلدخل يف أي جني ورايث، إنساين اكن أو حيواين، أو نبايت، ولعل انلتائج اليت توصل إيلها 

استنساخ البرش تشري إىل اإلماكنات املتاحة أو علوم اجلينات واهلندسة الوراثية، وخباصة يف جماالت 

برجمة اإلنسان وبرجمة اخلاليا العصبية، مما دفع كثرًيا من املفكرين لوصفها بمرحلة ما بعد اإلنسانية 

Post humanity وصًفا لفلسفتها اليت تسىع باإلنسان ألن يكون آلة قابلة ثلبيت نظام أو إاعدة 

تثبيته )مثل أجهزة املحمول، والكمبيوتر...)، وتلدخلها يف تغيري اجلينات الوراثية سعيًا للتحسني يف 

السمات اجلسمانية والعقلية.

وهناك حتًدّ آخر يواجه البرشية، هو اعتماد السوق العاملية للتجارة ىلع صناعة املضامني اثلقافية،  

طلق عليه اثلقافة العاملية الكونية اليت تدفع العلم 
ُ
وما يرتبط بها من إعالم وترفيه، واتلأسيس ملا أ
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إىل حماولة إجياد نمط ثقايف واحد، وقد تبدو املحاولة صعبة املنال يف الوقت احلارض، إال أنها ىلع املدى 

تتعولم وال  تعولم وتمتلك مفاتيح اتلكنولوجيا، وشعوب  العالم إىل شعوب  انقسام  إطار  ابلعيد، ويف 

تمتلك سوى االستقبال، يف هذا اإلطار قد يتحول صعب املنال إىل اتلحقق الفعيل.

املسييح  والغرب  املسلم  الرشق  بني  واثلقايف  الرصاع احلضاري  بزوغ  ذلك مجيعه  إىل  يضاف 

السالم  وإحالل  اهليمنة  داعوى  من  عليه  ترتب  وما  لفواكياما،  احلضارات  صدام  فكر  من  انطالقًا 

من  عليها  يرتتب  وما  اثلقافية،  والعوملة  اثلقايف،  واالخرتاق  اثلقافية،  واهليمنات  املزعوم،  العاليم 

حنو  بالطبع  سيتوجه  املحو  وهذا  البرشي،  احلضاري  للتطور  إاعقتها  حبجة  اثلقايف  للمحو  حماوالت 

شعوب العالم اثلالث، أو لصالح ثقافة واحدة، يه ثقافة األقوى )الغرب).

أما ىلع مستوى اثلقافة العربية، فإنها تنفرد بتحديات أكرث مما سبق، يمكن إمجاهلا يف إشاكيلات 

الرؤية واملصطلح واخللط املفاهييم بني اثلقافة واملعرفة، وإشاكيلات املنهج، واتلنوع)1) غري املمنهج، 

اتلعامل معها  الشعوب  استطاعت كثري من  اليت  املصريية  القضايا  القدرة ىلع حل كثري من  وعدم 

واالنتهاء منها، واخللوص واخللو ملواجهة مشكالت تمثل صميم احلياة، ومنها قضايا ادلولة وادلين، 

والعلم وادلين، واألصالة واملعارصة، ناهيك بالطبع عن اثلنائيات الضدية اليت طرحتها احلياة املعارصة 

والعوملة،  واهلوية  والعاملية،  املحلية  ومنها  أمجع،  للعالم  ومستقبلية  معارصة  حتديات  تمثل  واليت 

لَّ بعد. 
ُ

واملواجهة واالتلحام، وانلظام اإلقلييم وانلظام العاليم، وغريها من القضايا اليت لم حت

ومن اتلحديات املستقبلية اليت طرحتها اتلكنولوجيا وتتطلب وعيًا ثقافيًّا ملواجهتها، ما يتعلق 

ابلديلة،  والطاقة  ماء،  قطرة  حول  املستقبلية  احلروب  وتوقع  واجلفاف،  واتلصحر،  اتللوث،  بقضايا 

وارتفاع درجات احلرارة، وغريها من مشكالت ابليئة املعارصة واملستقبلية، واليت تعد قضايا جوهرية 

بدائل  عن  وابلحث  دراستها،  حنو  احلثيث  السيع  ثم  ومن  خماوفها،  وطرح  العاملية  املعرفة  بنية  من 

)1)  هناك آراء ترى أن اتلنوع اثلقايف ليس عيبًا يف ذاته، بل قد يكون مزية، رشيطة أن يتم نظمه يف نسق أو مرشوع حيوي بداخله ذلك اتلنوع، وهو أمر 
حيتاج لعمل مؤسيس دويل، وليس جهوًدا فردية.



47

اثلقافة واهلوية واتلكنولوجيا

وحلول، تؤثر يف اختاذ قرارات إسرتاتيجية حايلة لصالح املستقبل، واألمر لكه مرهون باملعرفة ونتائج 

ادلراسات واألحباث ابليئية.

وال شك يف هذا السياق أن ابلدلان العربية تمتلك مراكز وهيئات تعمل يف جمال ابليئة، وال شك 

أن هذه املراكز واهليئات دليها من ادلراسات وانلتائج ما حيتاج إىل حتويله ملعرفة إنتاجية، وليست 

للبدلان اإلسالمية األخرى أن تفيد من نتاجئها، ويتمكن  لة، مما يسمح  معرفة حبيسة أو غري مفعَّ

األفراد واهليئات واملؤسسات للتصدي ملشكالت ابليئة املتعلقة بأي من هذه ابلدلان، وخباصة مع 

انلفايات انلووية، ونفايات املصانع، وإلقاء املخلفات الكيميائية يف املجاري املائية، وتكدس أكوام 

القمامة بالقرب من املناطق السكنية، واتللوث انلاتج عن االحرتاق أو انلاتج عن استخدام املبيدات 

احلرشية والزراعية وغريها من املشكالت املتفاقمة يوًما بعد يوم، واليت قد تنتج فقط عن عدم الويع 

بأرضار هذه املمارسات. 

الثقافة والتكنولوجيا واللغة
قبيل  املحور اذلي تدور حوهل صناعة احلضارة احلارضة واملستقبلية، ليس هذا من  اللغة يه 

الزتيد أو املبالغة، وإنما يه حقيقة واقعة، ولكن أية لغة تلك اليت تقوم عليها احلضارة؟ إنها ليست 

اللغة املنطوقة أو املكتوبة باملفهوم املتعارف عليه فقط، ولكنها اللغة اخلفية، لغة الربجمة القادرة ىلع 

تشكيل انلظم واتلحكم يف تسخري األدوات، ويه كذلك لغة اإلنتاج اثلقايف إن اكن ظاهًرا يف شلك 

ثقافة تداول، أو خفيًّا يف شلك برجمة.

أبعاد ثالثة، يه  تعتمد ىلع  ايلوم  العالم  أن مكونات حضارة  تؤكد ىلع  وهناك دراسات وآراء 

ابليولوجيا اجلزيئية واملعلوماتية وعلم اللغة، إذ إن علم اللغة أصبح يتدخل يف لك الظواهر الطبيعية 

واإلنسانية، كما أن للك علم لغته، ولك رمز أو عالمة ال بد من ترمجتها إىل لغة وإال تكون عديمة 

القيمة، مثل لغة اجلينات ولغة الكيمياء والرموز الرياضية، وغريها.
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إن اللغة املعنية هنا يف سياق احلديث عن اتلكنولوجيا يه لغة اإلنتاج القادرة ىلع اإلسهام يف 

اللغات االصطناعية )بيسك وكوبول  صناعة املعلوماتية، وخباصة لغات الربجمة، أو ما يُطلق عليه 

وباساكل)، ويه لغات تعتمد يف تصميمها ىلع حمااكت اللغات اإلنسانية وخصائصها.

أمر آخر يرتبط بلغة اتلكنولوجيا، وهو املتعلق باللغات املستخدمة يف اذلاكء االصطنايع، اذلي 

يمثل بدوره نقطة االتصال بني اللغة واملعلوماتية: حيث يرتكز ذاكء اآللة، يف األساس، ىلع حمااكة 

الوظائف اللغوية للمخ. 

وُيضاف إىل ذلك مجيعه أحباث ودراسات املخ البرشي اليت تسىع للتوصل إىل اكتشاف املراكز 

واخلاليا املخية املسئولة عن تعليم وتعلم اللغات، وترمجة الرموز واألشياء يف املخ إىل لغة مفهومة، 

والعالقة بني قراءة احلروف واللكمات وما تدل عليه من معاٍن، بمعىن ابلحث يف كيفية نشأة وتكون 

املعىن يف املخ، وهو ما طرح اخلرائط املخية واذلهنية، ولغات األعصاب والربجمة العصبية، وإماكنات 

اتلحكم يف املخ البرشي وبرجمته عن طريق اللغة.

مما سبق يتضح دور وأهمية اللغة يف تطوير احلياة البرشية، ويف إنتاج تكنولوجيا، ويف تطوير 

املعرفة البرشية بعامة، والفكر اتلكنولويج ىلع حنو خاص، وهو ما يكشف أيًضا عن رس انقراض 

اللغات اذلي يتم تداوهل اآلن، وهو ما سريِد احلديث عنه الحًقا.

الثقافة/ املعرفة
هل لك معرفة ثقافة؟ أو أن لك ثقافة يه جمموعة معارف؟ 

وإن لم يكن، فما احلدود الفاصلة بني املعرفة واثلقافة؟ 

اليشء  إدراك  منها  معاٍن:  األشياء وتصورها، وهلا عدة  إدراك  تعين  العاليم،  الفكر  املعرفة يف 

بإحدى احلواس، ومنها العلم، ومنها إدراك البسيط سواء اكن تصوًرا للماهية أو تصديًقا بأحواهلا، 
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ومنها إدراك اجلزيئ سواء اكن مفهوًما جزئيًّا أو حكًما جزئيًّا، و منها إدراك اجلزيئ عن ديلل، ومنها 

اإلدراك اذلي هو بعد اجلهل.

أما املعرفة بوصفها فراًع من فروع الفلسفة، فإنها تناقش ثالث مشكالت رئيسية، يه: أصل 

املعرفة وطبيعتها )اإلبستمولويج)، وطرائق حتصيل املعرفة واألسس اليت ينبين عليها ذلك اتلحصيل 

)علم انلفس)، ومناهج ابلحث العليم ورشوط سالمتها من اخلطأ )علم املنطق))1).

ووظائفه،  خصائصه  هل  احلياة  يف  يشء  ولك  باليشء،  العلم  يه  مفاهيمها  أبسط  يف  إًذا  املعرفة 

وينقسم اإلنسان يف موقفه جتاه )اليشء) – أيِّ يشء، إما العلم واملعرفة خبصائصه أو بعضها، أو اجلهل 

اتلام بوظائفه، ونظًرا ألن األشياء متعددة يف الكون )األرض والسماء واجلبال وابلحار واملعاين والرموز 

إنسان  هناك  ليس  أنه  كما  اكماًل،  إنسان جاهل  وجود  اإلماكن  يف  فليس  إلخ)، ذللك  وادلالالت... 

اعرف اكمل )اعلم بكل يشء)، ولكن املعرفة باليشء ال تقتيض بالرضورة إماكنية قدرة اإلنسان 

ىلع اتلعامل معه أو فهم خصائصه ووظائفه تماًما، وإال لاكن الكون قد توقف عن احلركة واالستمرار 

يف مسريته، فاألشياء حتمل دوًما معارفها الاكمنة، واليت تتكشف شيئًا فشيئًا بفعل اإلنسان وقدرته 

ىلع استنطاقها، واألمثلة ىلع ذلك كثرية، بدًءا من الظواهر الطبيعية وحركة األفالك وانتهاًء باملعارف 

انلظرية وعالقة اإلنسان بما حوهل.

اليت  األويلة  املستويات  من  مستوى  تمثل  عدمه  من  باليشء  العلم  امتالك  بوصفها  واملعرفة 

يمكن هلا أن تُوظف تلنتج ثقافة، ولكنها بمفردها، أي املعرفة، ال تكيف حاماًل إلنتاج ثقافة، وإنما 

يه تشبه املادة األويلة واخلامة اليت يمكن أن تتشلك منها منتجات عديدة، مثلها مثل احلديد اذلي 

يقبل ألن يتشلك بمفرده يف منتج، أو يمزتج يلدخل يف مكونات أخرى كثرية، فقد يكون مسماًرا يف 

مكتب خشيب، بدونه ينهار املكتب، وقد يكون جزيئات من قائم حديدي ضخم، وهكذا.

ق العلم احلديث بني املعرفة والعلم،  فينظر إىل املعرفة بوصفها إدراك اجلزيئ،  أما العلم فهو إدراك اليلك، وعليه تُستعمل املعرفة يف اتلصورات، يف  يفرِّ  (1(
حني يستعمل العلم يف اتلصديقات. 
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وليس األمر قرًصا ىلع املواد واخلامات احلسية، وإنما أيًضا ينطبق ىلع املعاين واألفاكر، اليت ال 

بناء نسق ثقايف ختصيص  ثقافة، وإنما يمكن عن طريقها  أو تشكيل  بها إلقامة  العلم  يكيف جمرد 

نواًع ما، أو اعم. وأيًّا ما اكن األمر، فاملعرفة بالفلسفة الوجودية مثاًل ال تمثل ثقافة، وإنما يه معرفة 

جمردة، علم باليشء أو ببعض خصائصه، ولكنها تتحول إىل طور أو نمط ثقايف عندما تدخل يف سياق 

اإلنتاج، سواء بامزتاجها مع معارف أخرى، أو خبلوصها يف ختصصها انلويع، وكذلك املعرفة باللغة 

ن األوِّيل  أدبيًّا، وإنما تمثل هذه املعرفة املكوِّ ا  أديبًا وال تنتج نصًّ وأرسارها واألدب وأنواعه ال تنتج 

واألسايس إلنتاج اإلبداع )اذلي سيمثل هنا اثلقافة، باعتبارها عملية اإلنتاج اجلديدة اليت تودلت 

عن املعارف السابقة).

ولكن احلقيقة أن العالقة بني املعرفة واثلقافة أعقد من ذلك بكثري، فعىل الرغم من إقرارنا 

تباديلة، بمعىن أن اإلنتاج اثلقايف هو يف  بينهما  العالقة  للثقافة، فإن  املعرفة يه سابق ومكون  بأن 

حد ذاته معرفة أخرى حتتاج دوًما دلخوهلا يف عمليات إنتاج، الستيالد نمط ثقايف جديد، ذلك أن 

حكم  هو  وإنما  اليشء،  ىلع  أبديًّا  حكًما  ليس  ثقايف  هو  ما  ىلع  احلكم  أو  بعامة،  اثلقافة  مفهوم 

متجدد متغري بفعل اتلطور اإلنساين واتلطور الفكري، وهو ما تدل عليه – مثاًل – املذاهب الفلسفية 

هذا  بصبغة  العرص  ينصبغ  نظرية،  أو  مذهب  يسود  فعندما  تعاقبها،  يف  والفنية  األدبية  وانلظريات 

املذهب أو تلك انلظرية، أي أن ثقافته يه اليت تسود، ولكن بعد مرور زمن ما طال أو قرص، فإن 

هذه اثلقافة تتحول إىل تراث )معرفة)، وحتتاج مرة أخرى دلخوهلا يف عملية تداويلة إنتاجية، فالفكر 

الرومانيس يف الفلسفة واألدب والفن مثاًل ساد العالم يف القرنني اثلامن عرش واتلاسع عرش، ولكنه 

بعد سنوات حتول إنتاجه اثلقايف ألن يكون معرفة، أصبحت بدورها يف حاجة إلنتاجها أو ىلع أقل 

تقدير تلوظيفها يف سياق ثقايف جديد إلنتاج ثقافة، وليس الستهالك معرفة.

املعرفة  بني  العالقة  رصد  يف  أسهما  ربما  فقط،  منطلقني  اقتناص  يمكن  سبق  ما  ىلع  وبناًء 

واثلقافة، ويسهمان كذلك يف اإلجابة عن السؤال اذلي بدأ به املوضوع، وهما:
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	 أن املعرفة طور من أطوار اثلقافة، ومكون أسايس من مكوناتها.•

	 أن اثلقافة تزامنية، بمعىن أن لك ثقافة تتحول بدورها إىل معرفة، وذلك عندما تصبح تراثًا، •

حيتاج مرة أخرى إلاعدة تأويله، وإاعدة اخزتاهل، وإاعدة بنائه من جديد يف نسق ثقايف يمكن 

هل أن يسهم يف عمليات اإلنتاج.

وبناًء عليه، فإنه يمكن إاعدة انلظر يف مفهوم اثلقافة العربية، ويف الرتاث العريب بعامة، من 

منظور اتلفريق بني املعرفة واثلقافة، واإلنتاج اثلقايف، واذلي بدوره تتحدد ىلع أساسه مالمح اهلوية 

اثلقافية، ويتشلك هنا السؤال: 

ما تصنيف الرتاث العريب بناًء ىلع ما سبق؟ هل هو بوضعه احلايل يمثل معرفة أو ثقافة؟ وإذا اكن 

األوىل فكيف يمكن االنتقال به إىل اثلانية؟ وإذا اكن اثلانية فما مالمح تشكيله للهوية العربية يف 

إطار اتلحوالت اثلقافية املعارصة واالنتقال إىل ثقافة املعلوماتية وثقافة الصورة ومفاهيم القوة بعامة 

اليت فرضت وجودها ىلع الساحة العاملية اآلن؟

الثقافة/ اللغة
تعد اللغة أحد أهم مكونات اثلقافة وممزًيا أساسيًّا للهوية واهلوية اثلقافية، وخباصة مع اثلقافة 

العربية اليت تعد أداتها األوىل واألخرية يه اللكمة، وما يرتبط بها من علوم، وتلك أيًضا أوىل األزمات 

اليت لم تزل تواجه هذه اثلقافة وأبناءها،  فعندما ال تكون الرسالة لغوية، فإنها جتد تعرًثا يف اتلعامل 

بعد  يزل  ولم  اتلعامل معها،  فإنها جتد صعوبة يف  اللغة  الفن عن  معها، وعندما خترج حىت مظاهر 

معيار احلكم باثلقافة من عدمه )يف املجتمع العريب) هو املقدرة الكالمية شفاهة أو كتابة، ولعلنا ال 

ننىس كيف اكن العرب يعربون عن املتحدث عندما ال تفهم رساتله باستخدام مفردات )األعجيم، 

والعجمة، واإلعجام) ويه صفات اكنت تُطلق يف األساس ىلع احليوان بوصفه ال جييد لغة للحوار، 

ويه أيًضا مفاهيم يرتبط مجيعها ال بعدم قدرة الُمرِسل ىلع إرسال الرسالة، وإنما بعدم قدرة املتليق ىلع 
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استيعابها أو اتلواصل معها، ومن ثم اكن املوقف االنسحايب هو أفضل السبل تلجاوز األمر، بوصف 

الرسالة والُمرِسل بالعجمة، وهو وصف حيمل دالالت تنحو حنو اتلقليل بالشأن، واملعاجم شاهد.

بتحليل  الويع  حنو  اإلجيايب  اتلغري  حيدوه  ال  وضع  وهو  الراهن،  العريب  الوضع  إىل  انتقلنا  فإذا 

اذلوبان،  من  العربية  اثلقافة  محاية  يمكن  فكيف  آيلاتها،  واختالف  اآلخر،  خطاب  مستويات 

واثلقافة لم تعد قرًصا ىلع اللكمة فقط وإنما ضمت إيلها أدوات أخرى قد يصعب حرصها، مع بقاء 

، أي  إرصار املتليق – اخلطاب العريب – ىلع حتليله حتلياًل لغويًّا، وإال فما أسهل احلكم عليه بأنه يِعٌّ

غري قادر ىلع اتلوصيل.

اللغة  جمرد  من  انتقلت  اآلن  ادلويل  اتلفاهم  فوسيلة  تعقيًدا،  يزداد  انلحو  هذا  ىلع  األمر  إن 

الكالمية أو اللغة املكتوبة إىل اللغات ابلرصية مثاًل، ولغة الصورة، مما أوجد معه أشاكاًل جديدة من 

اثلقافة والرسائل اثلقافية مثل ثقافة الصورة، وثقافة امليديا، واثلقافة اخلفية أو ما يمكن تسميته ثقافة 

السوفت وير Software، ويه ثقافة نظمية )من انلظم Systems) أي ثقافة حتتكم إىل جمموعة من 

األنظمة اخلفية اليت قد ال تبدو يف ذاتها وإنما تبدو من خالل استخدام أوامرها وتطبيقاتها، وكم من 

مستخِدم لربنامج أو تطبيق من تطبيقات الربجمة وهو ال يعلم أسس بنائه، وكيفيات صياغته، وهو 

أمر ال يمكن أمامه سوى التسليم به ىلع ما هو عليه، والسيع ليس إال تلفّهم كيفية اتلعامل معه 

ىلع مستوى اتلداول كما هو، دون اتلدخل مطلًقا يف تعديل مساراته، أو تغيري وظائفه، ونظرة رسيعة 

ومسطحة لكم الربجميات املستوردة يف مقابل الربجميات العربية، وانلتيجة ال حتتاج دلراسة حبثية 

للتوصل إيلها، فحىت الربجميات العربية، ما يه إال ترمجة حرفية، وركيكة يف الغالب األعم ألصوهلا 

غري العربية، ويه يف اغلب األمر قارصة قياًسا إىل لغتها األصلية، أي معطل بعض وظائفها وتطبيقاتها، 

أي غري مكتملة الوظائف واألوامر.

نها ارتبطت بالفصاحة اليت اعتمدت يف املقام األول ىلع  إن اللغة العربية يف تكوينها وتكوُّ

تقدير)  أقل  ىلع  )مكتوبة  فاصلة  قواعد  هناك  تكون  أن  دون  آن،  يف  اللغوي  االجتمايع  العرف 
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اللغوية داخل  اللهجات ادلاخلية املتعددة حتدد هويتها  للحكم بمعيارية هذه الفصاحة، إذ اكنت 

تعددت  ثم  ومن  اشتقاقاتها،  يف  واتلنويع  الرصيف،  بمفهومها  اجلذور  ىلع  باالعتماد  العام  السياق 

اللهجات، وفيما وصلنا عن العرب، وعن اللغويني أنفسهم ما يشري إىل ذلك، فالعالم اللغوي انلحوي 

سيبويه عندما نزل ىلع قبيلة بلحارث بن لكب واستمع إىل من يقول »أكلوين الرباغيث« واكن جيب أن 

يقول قياًسا إىل ما يعرفه سيبويه: أكلتين الرباغيث، أي ال جيمع الفعل املايض. وقياًسا عليه يكون 

الصحيح قام انلاس، وليس قاموا، وهو ما لم جيد سيبويه هل وصًفا سوى أن يسميه بالتسمية اليت سمعها 

ه مثااًل، واليت شاعت يف علوم اللغة إىل يومنا باسم لغة »أكلوين الرباغيث«، وكذلك لغات  فيما عدَّ

الكشكشة، والكسكسة، والشنشنة، والعنعنة، والفحفحة، والوتم،  ولغة أهل محري ايلمنيني الشهرية 

يف استخدام أم بداًل من )ال) اتلعريف، املعروفة باسم الطمطمانية. 

ناهيك بالطبع عن تدخل املنطق ايلوناين يف تقعيد القواعد للغة العربية، وغريه، وإن اكن القرآن 

الكريم قد حفظ هلذه اللغة مستوياتها من الفصاحة، فهو قد أقر هلا تقعيداتها اللغوية اليت اختلف 

الفقه واملنطق اللغوي يف تفسريها، واتلقعيد هلا ىلع أدىن مستوى.

وهذه احلقائق وغريها مئات يف اتلاريخ اللغوي كما تزخر بها كتب الرتاث اللغوية، تضعنا ىلع 

اللغويني  السؤال عن  ثم يضعنا يف حمك  للعربية، ومن  اللغوي  ابلناء  تعددية  لصالح  اتلديلل  طريق 

تيح هلم ىلع حنو عليم 
ُ
أ فهل  إىل شاذ ومستعمل،  اللغة كما وصلتنا، وصنفوها  قواعد  اذلين وضعوا 

االطالع ىلع لك اللهجات اليت تسمح هلم باحلكم املطلق ىلع لك من خيرج عن لغة قريش بأنه شاذ 

وال يُقاس عليه؟ وهل اكنت لغة قريش بالفعل يه السائدة سيادة تسمح هلم باحلكم، أو أنها اكنت 

الغابلة قياًسا إىل ما اكنوا يعرفونه وما وصل إىل علمهم ؟ ومن املحقق أن اجلهل باليشء ال ينيف وجوده، 

وإنما يثبت عدم املعرفة به.

وبعيًدا تماًما عن التشكيك يف اللغويني العرب القداىم باملعىن األخاليق - إذ درجت اذلائقة 

ىلع احلكم األخاليق ونيف احلكم املوضويع يف مثل هذه القضايا - بعيًدا عن التشكيك، إىل أي 

مدى اكن وضع انلحو وقواعده صادقًا مع املألوف العريب، مع الوضع يف االعتبار ما أقره القرآن الكريم 
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من قواعد يف هذا الصدد، ولكن ما يثري العجب أيًضا أن اللغويني أنفسهم عندما اكنوا يصطدمون 

القياس عليه أو  بالشاذ، بداًل من حماولة  القرآن ملا قعدوا هل اكنوا حيكمون ىلع املختِلف  بمخالفة 

أقرت  املثال،  فعىل سبيل  إقراره،  تم  املعياري كما  باملنطق  وليس  الوصيف  باملنطق  القاعدة  إىل  ضمه 

القاعدة أن لك ما اكن ىلع وزن أفعل فإن مجعه يكون من باب مجع اتلكسري اذلي حيفظ وال يقاس 

عليه، فجمع أعىم: ُعيْم، وُعْميان، ولكنهم عندما ووِجهوا جبمع القرآن الكريم هلا مجع مذكر سالم 

)عمني) يف قوهل تعاىل: چے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ   ۇچ )األعراف: 64)، 

عندما وجدوا اجلمع ىلع عمني اكنت املخالفة مع اتلقعيد، فعدوه من باب الشواذ، وهو ما يذكره ابن 

منظور يف لسان العرب.

وواضح أن املعاجم سعت يف حتليل الظاهرة حتلياًل فقهيًّا، باإلحالة ىلع اتلفسري الرشيع لصالح 

اآلية، وهو سلوك ال غبار عليه، ولكن لم يتم اتلعرض للظاهرة ىلع املستوى اللغوي للسماح باتلقليل 

من هيمنة الشاذ وفتح ابلاب ىلع مرصاعيه أمام مجع اتلكسري بداًل من حرصه يف املهمل واملستعمل 

واملسموع وغري املسموع، وىلع هذا املنوال سار األمر مع اللغة، وانلحو، والرصف، وما أكرث ما قيل يف 

مجوع اتلكسري واتلصغري والنسب، وما يمكن أن يقال. 

اعتمدت  فقد  اثلقافية،   اذلات  اللغة، مكونًا من مكونات  اعتمادها ىلع  املعلوماتية يف  وتأيت 

املعلوماتية يف تطورها ىلع لغات الربجمة )اللغات االصطناعية لكغة بيسك وكوبول وباساكل) واليت 

اذلاكء  ويمثل  اإلنسانية،  اللغات  خصائص  من  الكثري  اشتقاق  ىلع  تطورها  يف  بدورها  اعتمدت 

حمااكة  ىلع  األساس  يف  اآللة،  ذاكء  يرتكز  حيث  واملعلوماتية؛  اللغة  بني  الوصل  همزة  االصطنايع 

الوظائف اللغوية للمخ. 

وال خالف اآلن ىلع أهمية ادلور اذلي تلعبه اللغة يف تطوير املعرفة اإلنسانية بعامة، فأحباث 

ومعاٍن يف  رموز  إىل  وترمجتها  واألشياء  واملدلوالت،  ادلوال  مع  املخ  تعامل  كيفية  بدراسة  تهتم  املخ 

ن اللغة داخل املخ البرشي، ومن ثم كيفية إنتاجها،  املراكز املخية املختصة بذلك، أي كيفية تكوُّ
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واهلدف الرئييس من وراء ذلك هو الكشف عن املراكز املختصة باللغة يف املخ، ومن ثم اتلحكم يف 

مساراتها، ويف تعطيلها أو إعماهلا، وهو أمر ىلع أية حال لم تتوصل بعد ادلراسات إىل قول فصل فيه. 

ن  ولكن ما يعنينا منه هو ذلك االرتباط القوي بني اللغة وآيلات اتلفكري، ومن ثم بينه وبني تكوُّ

اثلقافة بشلك اعم، وتطويرها وتطورها، وهو أمر يلفت انتباهنا إىل أهمية بناء تصور معريف اعم حول 

بانورامية شاملة اعمة، وليس إىل تفصيالتها ادلقيقة واختالفاتها  العربية، وانلظر إيلها نظرة  اللغة 

اليت يمكن أن تكون قد حدثت  العالقات  العامة وتارخييتها، ودراسة  وإنما إىل أطرها  وشواذها، 

بينها وبني حتوالت اثلقافة العربية بعامة، بمعىن ابلحث عن أسبقية اتلحول يف ابلىن واألنماط للك 

من اثلقافة واللغة، ومن ثم اتلوصل إىل مرتكزات يمكن من خالهلا إحداث تأثري ألحدهما ىلع 

اآلخر، ويف الغالب األعم سيكون اتلحول اللغوي هو األسبق، وسيكون هو املؤثر يف بنية اثلقافة بعامة، 

هذا ىلع سبيل الفرض اذلي حيتاج إىل اتلديلل.

الثقافة/ الرتاث
يمثل الرتاث اإلنساين ألية أمة أحد أهم املكونات اثلقافية هلا، بل يتجاوز األمر أحيانًا نلظرة 

األمة إىل الرثاث ىلع أنه اثلقافة، واثلقافة ىلع أنها ادلراية بالرتاث واتلفاعل معه ىلع حنو إجيايب، ويه 

نظرة قارصة بالطبع، فالرتاث ىلع الرغم من أهميته دوًما فإنه يمثل معرفة اكمنة ال يمكن هلا أن توجد 

إال من خالل امتداد طبييع يزتاوج مع املعارصة إن سلبًا أو إجيابًا.

والرتاث ىلع هذا انلحو قد خيتلف عن اتلعريفات اليت أقرتها املعاجم العربية من انلظر إيله ىلع 

أنه لك ما يرثه اإلنسان من معرفة وعتاد مادي، وهو املعىن اذلي دارت حوهل لك املعاجم.

اليت  واخلربات  اإلنسانية  املعرفة  هو  هنا  نعنيه  اذلي  الرتاث  فإن  املعاجم،  موقف  ما اكن  وأيًّا 

عليه،  واالتكاء  بتداوهل  هلا  يسمح  بما  كتابة،  أو  إن شفاهة  اذلاكرة  أجيال، وحفظتها  امتدت عرب 

واتلطوير فيه أو اتلوقف عنده.
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وتراثنا العريب يف إمجاهل متعدد املشارب ىلع مستوى اتلكوين، ولكنه ىلع مستوى اإلنتاج يمثل 

نسيًجا واحًدا ىلع اختالف أنواعه اليت تتمثل يف:

	 • - حكم   - رسائل   - وصايا   - )خطب  فين:  ونرث  شعر  من  يشمله  وما  األديب،   الرتاث 

مواعظ - توقيعات - قصص ىلع قلته - بالغة - نظرات نقدية - أدب - تاريخ أدب - 

تصوف نرثي وشعري).

	 الرتاث ادليين: )نصوص سماوية - أحاديث قدسية ونبوية رشيفة - أحاكم قرآن - فقه - •

تفسري علوم احلديث).

	 • - متأخرة  جاءت  وإن  اجلغرافيا   - الرياضيات   - الفلك   - )الطب  العليم:   الرتاث 

املوسيىق - علم احليوان - الصيدلة - علم الكيمياء - علوم األثر).

	 الكالم • علوم   - الفلسفية  انلصوص   - اإلنسان  )علم  العام  والفلسيف  الفكري  الرتاث 

واملتلكمني - علم اتلاريخ - علم السياسة).

	 الرتاث اللغوي: )املعاجم - علوم انلحو - علوم الرصف - مؤلفات وعلوم اللغة).•

	 الرتاث املنهيج اتلقعيدي: وهو تراث يتقاطع مع اكفة األنواع السابقة، فمثاًل علم العروض •

والقافية منهيج تقعيدي يتقاطع مع الرتاث األديب وخباصة الشعر والرتاث العليم وخباصة 

املوسيىق، وعلم الفهرسة والفهارس منهيج تقعيدي يتقاطع مع علوم اللغة واألدب، وعلم 

القراءات منهيج تقعيدي يتقاطع مع اثلقافة ادلينية، وهكذا.

وهذه املعرفة اإلنسانية ىلع إمجاهلا، وىلع قلة ما وصلنا منها، فقد شلكت مالمح وهوية اثلقافة 

العربية، وإن اكنت عرب تشلكها وإنتاجها قد تقاطعت حينًا، ولكنها انفصلت يف كثري من األحايني، 

فعىل سبيل املثال:
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	 يمكن تقسيم هذه اثلقافة إىل: ثقافة أدبية وتشمل )الرتاث األديب والرتاث اللغوي والرتاث •

والفلسيف  الفكري  والرتاث  ادليين  )الرتاث  وتشمل  دينية  وثقافة  اتلقعيدي)،  املنهيج 

سبيل  ىلع  وإنما  االخزتال،  سبيل  ىلع  ليس  إمجاهل  يف  تقسيم  وهو  علمية،  وثقافة  العام)، 

حماولة االستيعاب ومن ثم انلظر إيله لكيًّا بهدف اإلنتاج.

	 كما يمكن انلظر إيلها ىلع أن الرابط الوحيد اذلي اكن يربطها هو اللغة ىلع مستوى اإلنتاج، •

ال ىلع مستوى االستهالك، ذلك أن املعيار احلاكم يف اتلصنيف بالنسبة للمجموعة األوىل 

هو: اللغة يف اثلقافة األدبية )الرتاث األديب واللغوي واملنهيج اتلقعيدي)، أي أن اللغة اكنت 

يه ادلافع وراء اإلنتاج، ويه املنشأ ويه املسار واهلدف، ىلع حني اكن املعتقد هو املتحكم 

يف منطلق ومسار اثلقافة ادلينية، وإن اكنت اللغة تتقاطع بوصفها واعًء وحاماًل يف نشأة هذه 

اثلقافة، ثم تأيت اثلقافة العلمية، واليت لم يكن دافعها سوى اتلأمل واتلجريب وابلحث 

إىل  نفسها اكحلاجة  احلياة  اقتضتها مسرية  إيلها حاجة ملحة  أيًضا احلاجة  العليم، وربما 

العالج والطب وقص األثر ومعرفة انلجوم. 

وكثرية يه األسئلة اليت يمكن أن تُطرح يف سياق هذا الفهم اذلي يهدف إىل اتلجميع إلاعدة 

املواجهة، وصرًبا ىلع  تقتيض جرأة يف  أسئلة  االمتالك، ويه مجيعها  بهدف  العامة  والقراءة  ابلناء،  

اتلأمل، وقبواًل بدون تزمت، وعدم رفض ملجرد أنها تصدم اذلائقة العربية، ويه:

	 هل يمكن إاعدة اخزتال هذا الرتاث بالفعل، وتصنيفه ال تفكيكه؟•

	 هل يمكن إاعدة اختصار هذا الرتاث وتنقيته وتشذيبه مما هو فائض؟•

	 هل يمكن دراسة هذا الرتاث دراسة لكية حتليلية؟•

	 هل يمكن إاعدة ختليق هذا الرتاث ملواكبة اهلوية العربية املعارصة؟•
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االختزال

وفيما يعين االخزتال، فإن انلظرة املعارصة الغابلة ىلع رؤية هذا الرتاث يه رؤية تفكيكية، ومن 

تصبح  املعارصة،  القوة  ملفاهيم  داعمة  ومعلوماتية  تزامنية،  ثقافة  إىل  تقديمه وحتويله  إاعدة  فإن  ثم 

رضًبا من حماولة احلرث يف املاء، ومن ثم تصبح عملية االخزتال أحد املكونات واملرتكزات الرئيسية 

بلناء اثلقافة، وهذا يعين أن يتم العمل ىلع ضم املفاهيم الكربى واملرتكزات األساسية للك علم يف 

نسق معريف يسمح هلا باالتلقاء مع أنساق ومرتكزات اتلخصصات األخرى، واملعارف األخرى يلؤدي 

يف انلهاية إىل إماكنية اتلعامل مع مفاتيح املعرفة الرتاثية وليست مع كنوز املعرفة وآالف اتلفصيالت 

ادلقيقة اليت تميل إىل التشتيت أكرث منها للتجميع.

املعروف  فمن  واحدة،  حاكية  يف  اخزتاهلا  ويمكن  متشابهة،  اتلاريخ  يف  احلاكيات  آالف  إن 

أن اتلاريخ يعيد نفسه، وأن اتلحوالت يف ادلول واملمالك يه يف نهاية األمر هلا مرتكزاتها اثلابتة 

واحدة، ويكيف حدث  االخزتال تكيف حاكية  ثم فيف عملية  نفسها، ومن  تعيد  واليت  واملتكررة، 

واحد للتديلل ىلع الفكرة املراد اتلديلل عليها.

ويف األدب آالف انلصوص األدبية تتشابه يف بنيتها وموضوعها، وآالف الصور األدبية ادلالة ىلع 

تنوع أنماط الصورة، ويكيف منها نموذج واحد، واألهم دوًما ليس هو انلموذج، وإنما رصد األفاكر 

الاكمنة وراء انلموذج، وانلظرية املتحكمة يف حتوالته.

وكذلك األمر يف اكفة أفرع وأنواع الرتاث العريب، اذلي لن ينهدم ولن ينميح بهذه العملية من 

االخزتال، وإنما سيخضع للمرة األوىل إىل عملية نظم لصالح مرشوع أكرب هو ابلناء اثلقايف للهوية 

العربية واإلنتاج املعلومايت.
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االخت�سار

أما االختصار، فإنه ليس من العيب ايلوم االعرتاف بأن هذا الرتاث حيوي كثرًيا مما ال يمكن 

يف  صعوبة  جيد  املتخصص  واملتليق  عليه،  االطالع  أو  مدارسته  تفيد  ال  كما  ايلوم،  به  االستعانة 

فليست  بدونه،  اثلقافة  تتشلك  ال  اذلي  العام،  واملتليق  بانلا  فما  اكفة،  الرتاث  أنواع  مع  اتلعامل 

اثلقافة يه ثقافة انلخبة، وإنما يه ثقافة العامة بما فيهم من خنبة، إننا إذ كنا نمتلك حنن يف القرن 

تمتلك  لن  العريب  املستقبل  أجيال  فإن  منه،  ونفيد  جزئيًّا  الرتاث  هذا  نقرأ  أن  والعرشين  احلادي 

القدرة ىلع االطالع عليه أو اتلعامل معه لكيًّا، فيف لك نوع من أنواع الرتاث اليت تم حتديدها مسبًقا 
 

)العليم - األديب - ادليين - الفلسيف...) توجد مفاهيم ومعاجلات ليست فقط غري صاحلة للعرص، 

وإنما يه تعطي صورة سلبية عن اثلقافة العربية، وليس احلكم هنا باملفهوم األخاليق، بمعىن فرض 

الوصاية، وإنما احلكم باملنظور العليم املتحرض، اذلي يسىع تلكوين صورة سليمة ومعارصة، وقابلة 

للتداول العقيل والفكري ىلع مستوى اخلطاب العليم املعارص، فكثري من قضايا الفلسفة مثاًل تمثل 

قمة الفكر اإلنساين، ولكن الكثري منها جيب أن يتم جتاوزه، مثاًل قضايا خلق القرآن، وصفات اهلل، 

وما إىل ذلك مما يمثل حبثه هدًرا ال طائل منه، وُيقاس ىلع ذلك قضايا فقهية وأدبية ولغوية، مما تظل 

ر منها،  املؤسسات العلمية حمافظة ىلع نقله وتداوهل، وهو يف حقيقته ال حيافظ ىلع هوية، بقدر ما ينفِّ

واحلديث عن أمثلة ال ينتيه، فهل يمكن يف هذا الصدد أن ننتظر من اثلقافة العربية أن تقوم هلا 

قائمة، ويه ترتاجع إىل الوراء؟

الدرا�سة

إما  انطلقت يف اجتاهني،  الرتاث  أما ادلراسة، فكما هو معلوم أن ادلراسات اليت نشأت حول 

اتلعامل معه بوصفه تارخًيا، ومن ثم الوقوف أمامه موقف املعجب املتبرص املحلل املفرس، أو اتلعامل 

 Cluster( معه ىلع أمل اتلواصل مع املنجز الغريب املعارص، ومن ثم حماولة الربط واتلوصيل والتشبيك

connect)، والك املحاوتلني لم تستطع حىت اآلن أن حتقق نتائج إجيابية أو فاعلة، واحلقيقة الواضحة 
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اليت ال يريد أن يراها أحد، يه أن الفكر العريب املعارص يدين يف لك منجزاته احلضارية إىل الفكر 

القديمة  اإلنسانية  اتلخصصات  بعض  يف  إال  امهلل  العريب،  للفكر  امتداد  هناك  ليس  وأنه  الغريب، 

)الرتاثية)، مثل دراسة الفقه وعلوم القرآن وعلوم احلديث، وحتليل بعض انلصوص األدبية بالطريقة 

اتلقليدية، أما ما دونها من العلوم فإنها ختضع ىلع أقل تقدير للمنهج ولفلسفة املنهج الغريب عند 

دراستها أو اتلعامل معها، فعىل سبيل املثال: اتلاريخ العريب، ىلع الرغم من أنه عريب، هل تتم قراءته 

يتم  هل  القديمة،  العربية  انلقدية  وانلظريات  الغريب؟  اتلاريخ  بفلسفة  أو  العريب؟  اتلاريخ  بفلسفة 

تطبيقها ىلع انلص باملنهج العريب القديم؟ أو بفلسفة املنهج الغريب وانلظريات الغربية؟ وهكذا.

إن ادلراسة اليت نعنيها هنا ليست استبطان الرتاث بهدف فهمه، وإنما تعين إخضاع الرتاث نفسه 

لدلراسة، باملنظور األفيق، وترشحيه، وقراءته يف إطار منظور ثقايف، الستخراج ما يمكن استخراجه 

من لك فرع وعلم وختصص يعمل ىلع خدمة اثلقافة العربية، وليست املعرفة أو العلم، وإنما اثلقافة 

كنا نرص ىلع  اليت  العربية  واملعارف  القضايا  من  كثرًيا  هنا سنجد  واملعلومايت،  اإلنتايج  بمفهومها 

تقديمها بوصفها أسًسا ال بد من اتلمسك بها، سنجد هذه املعارف تتوارى ىلع استحياء وتنكشف 

الواسع قد تتبني  عدم قدرتها ىلع املواصلة، مثل ابلالغة القديمة برمتها، امهلل إال املجاز بمفهومه 

قرت، وإن اكنت يه 
ُ
احلاجة ألهمية وجوده، وعلم اجلرح واتلعديل، إذ إن األحاديث الُمتَفق عليها قد أ

ذاتها يف حاجة إىل إاعدة تبويب وتصنيف وفهرسة، وغريها من العلوم واملعارف، اليت إن تمت دراستها 

لصالح ابلنية اثلقافية للثقافة العربية، فإنها ستكشف عن هويتها.

التخليق

ويأيت دور اتلخليق، فمما ال شك فيه أن االخزتال واالختصار وادلراسة ستؤدي إىل إجياد مادة 

أويلة حتتاج إىل ختليق، وإاعدة بناء، يف سياق ملء الفجوات، وضبط ما يمكن أن يُلمَّ من خلخلة، 

فخلط املاء والزيت وادلقيق وامللح ال يكيف، وإنما يلكتمل املشهد فال بد من عملية العجن، هكذا 

كما فرض املثال ذاته.
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وعملية العجن هذه ال بد هلا من منهج، فالفالحة اليت ختلط ادلقيق باملاء، تعرف مىت تصب 

ر عليه باملاء، ومىت تديره إىل ايلمني، ومىت إىل اليسار، ومىت ختفقه، وهكذا. دقيًقا، ومىت تُقطِّ

فاملنهجية يف ختليق ما نتج عن الرتاث بعد مروره باملراحل اثلالث السابقة، ال بد أن تتحقق 

ىلع وجهها األمثل، واملعىن هنا املنهجية العلمية، انطالقًا من فلسفة منهج ما، خبطوات علمية منظمة، 

مرتاتبة، وما أكرث املناهج اليت تطرحها فلسفة العلوم، واليت اعتمدتها احلضارات املتطورة يف اتلوصل 

إىل نموذج معريف حموري اكن هو املؤسس للبناء اثلقايف. 

اكتملت معنا اآلن األبعاد األربعة ملكونات اثلقافة )االخزتال واالختصار وادلراسة واتلخليق) 

اذلي  املائدة،  سطح  أو  السقف،  ونعين  األربعة،  األعمدة  سيضم  اذلي  احلزي  أو  الغطاء  بيق  ولكن 

يسمح بكونه حاماًل ملا سيوضع عليه، وهو بمفهوم املثال األخري نوعية املخبوز،  وهو املكون اخلامس 

املعين به األمر هنا، وهو هندسة املائدة، وتصميم اهليلك، واإلنشاء تلقديم منتج جديد، وهو ما يمكن 

اختصاره يف عملية اإلنتاج.

أعمدة  جيمع  أن  إلنسان  يمكن  ال  فكما  وداعئمها،  مكوناتها  هلا  أيًضا  هذه  اإلنتاج  وعملية 

أربعة، وقطعة مسطحة من اخلشب، فيصنع منها مائدة، فكذلك ال يمكن ثلقافة أن تتكون من جمرد 

القيام بالعمليات األربع السابقة، ثم إنتاجها يف شلك دون اتلخطيط واهلندسة واإلنشاء اهلادف.

الرتاثات املختلفة واملصاحلة اتلامة واتلخيل ىلع  الوحدة بني أصحاب  فعملية اإلنتاج تتضمن 

أصويلات املايض والتشيع لك تلخصصه، كما أنها تتضمن املخطط اليلك العام وليس اجلزيئ املنفصل، 

واحليادية مع اذلات واملجموع يف إطار الوطن الواحد وادلولة الواحدة، والويع خبطورة ورضورة وحتمية 

ما يتم اتلخطيط هل، ويه يف إمجاهلا يمكن تلخيصها حتت مسىمَّ املرشوع اثلقايف.

ونلرضب مثااًل للثقافة الغربية بعامة، واليت قامت يف إنتاجها - بعد العمليات األربع السابقة 

بالطبع – ىلع وضع خمططات هادفة، ميثاق الواليات املتحدة األمريكية مثاًل، وبروتوكوالت حكماء 

صهيون، وقانون اثلورة الفرنسية، وغريها من احلراكت اليت اتلحم فيها السيايس مع العميل وادليين.
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الثقافة/ املنتج الفكري
املنتج  يتحول  أن  يمكن  وكيف  ثقافيًّا؟  مكونًا  الفكري  املنتج  اعتبار  يمكن  مدى  أي  إىل 

الفكري إىل ثقافة؟ فاإلنسان، أي إنسان اكن، يفكر يف صحوه ويف نومه، ويف يقظته ويف أحالمه، يفكر 

دوًما ماذا يأكل وماذا يرشب، وكيف يقيض حلظته، وتتدرج هذه املستويات يف اتلفكري من اتلفكري 

يف احتياجات اإلنسان األساسية من مأكل ومرشب وملبس، إىل االحتياجات انلفسية، إىل اتلفكري يف 

اآلخر، والطبيعة وما وراء الطبيعة، ولكن تبىق املسلَّمة األساسية قائمة ويه أن اإلنسان اكئن مفكر 

يستوي يف ذلك أقل مستويات اتلفكري وأعالها.

أنواع،  إىل  اتلفكري  تقسم  اليت  اتلصنيفات  يه  وكثرية  اتلفكري،  نوعية  حول  يدور  والسؤال 

تصل بها بعض ادلراسات والعلوم إىل ما يزيد عن 30 نمًطا من اتلفكري. ولكنا نعين هنا اتلفكري من 

حيث ارتكازه أواًل ىلع ويع، ومن حيث اندماجه ثانيًا يف مرشوع ثقايف اعم، هل أهدافه، وبراجمه، 

وإسرتاتيجياته ادلاعمة.

السائدة اآلن يف الويع العريب، وهل يمكن هلا أن تصل  وكذلك السؤال حول نوعية اتلفكري 

إلنتاج ثقافة؟ أو تسهم يف إنتاج ثقافة؟

ويمكن انلظر إىل نوعية اتلفكري يف الويع العريب ىلع انلحو اتلايل:

	 فكر أصويل ديين يدور يف إطار لك ما هو ديين إما بالرشح واتلفسري واتلعليل، أو بإضافة •

حتكمه  تظل  ولكن  العرص،  احتياجات  مع  تكييفه  يمكن  ما  وتكييف  املعارصة 

املرجعية، أو العودة إىل الوراء، ومن ثم ما ال يوجد هل نص أو قياس ترايث، فهو غري مقبول، 

أما القياس العقيل املعارص يف هذا انلوع من الفكر فهو مرفوض من أساسه، حىت ولو ادىع 

هذا االجتاه رغبته يف اتلجديد واتلطوير، ولكنه يف حقيقته مرجيع حبت.
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	 فكر توفييق يسىع إىل اتلوفيق بني اثلقافة العربية، واثلقافات الواردة وخباصة الغربية، وهو •

اعدة يتعامل مع الظاهرة العربية بتفسري ثقايف معارص، أو بمعىن آخر يطوع اثلقافة الواردة 

وينقل حقل اشتغال مفاهيمها إىل حقول عربية، وما أكرث هذه املحاوالت يف األدب والفكر 

والسياسة واألخالق. فعىل سبيل املثال يف هذا انلوع يتم تفسري انلص األديب سواء الرتايث أو 

املعارص بمعطيات واجتاهات نقدية وأدبية واردة من الغرب. 

	 للكون • تفسري  ويبحث عن  وتفصياًل،  العريب مجلة  الرتاث  يرفض اعدة  وارد،  فكر غريب 

الغربية ومنجزها احلضاري، وهلم يف ذلك تفسريات وتربيرات  واحلياة وانلاس يف اثلقافة 

العرص ومعطياته  تتناسب وروح  أبعد مدى، وهلم كذلك مرتكزات علمية  إىل  منطقية 

اثلقافية.

	 ال فكر، وهو تصنيف ال يمكن نكرانه يف حياة البرشية بعامة، ويف حياة األمة العربية •

إذ تبىق هناك رشحية ال تتعدى مستويات تفكريها ابلحث عن طعامها ورشابها  خباصة، 

تزايد عدد  من  الرغم  فقط ىلع  األمية  زمرة  من  الفئة  هذه  وليست  الغريزية،  وحاجاتها 

األميني يف الوطن العريب اذلين جيهلون القراءة والكتابة، فقد أشارت إحصائيات اعم 2005م 

إىل وجود 771 مليون أيم يف العالم أمجع أي نسبة 18%، منهم يف بعض بدلان الوطن العريب 

األميني  من  كثرًيا  فإن  ذلك  من  الرغم  أيم، ولكن ىلع  ألف  و600  نسبة 8 ماليني  فقط 

ومواعظها  وأمثاهلا  وحكمها  وتقايلدها  أمتهم  برتاث  معرفتهم  يف  تتمثل  ثقافة  يمتلكون 

وغريه، وإن اكنت األمية بعامة تعد معوقًا من معوقات اتلنمية وعقبة يف سبيل اثلقافة ىلع 

وجه اخلصوص.

وبناًء ىلع اتلصنيفات السابقة، فإن مساءلة اثلقافة العربية حبثًا عن املنتج أمر حيتمل الكثري 

من الشك، إذ ما املنتج الفكري للمثقف العريب اآلن؟ وبمعىن أدق وتلحديد املرحلة املعنية، ما املنتج 
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الفكري اذلي أفرزه الرتاث العريب منذ عصور انلهضة )بعد انتهاء احلكم العثماين) وحىت العرص 

الراهن؟

واحلقيقة أننا ال نريد احلكم بالسلب أو اإلجياب، وال احلكم بانليف أو اإلثبات، وإنما حماولة 

رصد األنماط اثلقافية السائدة يف بنية اثلقافة العربية يف العقد األول من القرن احلادي والعرشين، 

ومن ثم رصد األنماط الفكرية السائدة هلذه اثلقافة ىلع مستوى اإلنتاج واالستهالك.

العريب، وال املحاوالت اإلجيابية اليت تمت يف سياق  الفكر  أنه ال يمكن نكران تطور  كما 

حممود  جنيب  وزيك  عياد  وشكري  والعقاد  حسني  وطه  الطهطاوي  جهود  من  بدًءا  وابلناء،  املساءلة 

وغريهم، وانتهاًء باجلهود املعارصة اليت سعت مجيعها إىل حماولة نظم الرتاث العريب ونسجه يف إطار 

مرشوع معارص للثقافة العربية.

منحىن  واخنفاض  ارتفاع  نقاط  رصد  هو  هنا  اتلقاطه  يمكن  اذلي  الرئييس  امللمح  أن  غري 

يأيت  األفيق يف حني  املستقيم  اخلط  تمثل  اثلقافة  أن  فرض  اثلقافة، ىلع  من  واقرتابه  العريب  الرتاث 

الرتاث بأنواعه يلمثل ادلوال الرقمية عند القاع، وهو ما يمكن تمثيله افرتاضيًّا ىلع هذا انلحو:

 
     الــــثــــقـــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 

يين دل ا ث  ا لرت لعليما ا ث  ا لرت يبا د أل ا ث  ا لرت ا
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العريب - منذ عصور انلهضة وحىت اآلن -  الرتاث  أنماط  أن  السابق  وُيالَحظ ىلع اتلخطيط 

اكنت تمثل املنتج الفكري، اذلي اكن يقرتب أحيانًا من مستوى اثلقافة، وينحرف أحيانًا عن مسارها 

يلمثل بعًدا معرفيًّا حيتاج تلنميطه ثقافيًّا، ولكن األزمة احلقيقية أنه دوًما اكن يعمل يف سياق منفصل 

وليس ىلع حنو يلك، بمعىن القطيعة املعرفية احلقيقية بني هذه األنماط، فالفكر ادليين ينفصل عن 

الفكر العليم والكهما ينفصل عن الرتاث األديب، وإن تقاطعت هذه األنماط من اتلفكري، فإنما ىلع 

سبيل االستشهاد، وليس ىلع سبيل االندماج والعمل لصالح بناء مرشوع واحد، أو سعيًا حنو توجه 

واحد هو حتقيق أهداف واضحة للثقافة العربية يف سياق اتلحوالت اليت تطرأ ىلع أبنية الفكر العاليم.

الثقافة/ العقلية العربية
بأنها تميل يف تكوينها إىل  العريب  العقلية لإلنسان  هل يكون من اجلور احلكم ىلع ابلنية 

املحسوس ال العقيل؟ وإىل أي مدى يمكن احلكم بمصداقية هذه الفرضية وإدراجها ىلع اثلقافة 

العربية كلك؟

ربما عند مطالعة األدب العريب – ىلع سبيل املثال – وهو تراث شعري يف اغبله، جند أن االعتماد 

ىلع املحسوس يف مقابل العقيل اكنت هل اهليمنة الكربى، إذ إن العريب يف حله وترحاهل ارتبط برصد 

األشياء املحيطة، وعرب من خالهلا عن املفاهيم املجردة من حب وحنني ولوعة واشتياق وأنني، فاكنت 

انلاقة  واكنت  القلب،  يف  التسجيل  حلظة  حىت  يزل  ولم  اعتمل  حب  ىلع  حيًّا  مثااًل  دوًما  األطالل 

يه  والسموم،  الصبا،  وريح  وانلجوم،  والوديان،  واهلضاب،  املشمخرة،  واجلبال  الرفيق،  يه  )ادلابة) 

املعادل املوضويع دوًما،  واملعرب عن مفاهيم جتريدية، وأفاكر اعتملت يف العقل، وعند جتريد الشعر 

من هذا املحسوس، ربما اليتبىق ما يمكن أن يقيم أوًدا.

إيله  يعمد  مادي  منها شق  إذ يف لك  ذلك،  يف  يتشابه  ما  والكناية  واالستعارة  املجاز  بنية  ويف 

وإن اكن اغئبًا يلتضح به املعنوي، واالعتماد عليه يكون لعالقة املشابهة ولعالقة غري املشابهة يف 

الوظائف والسمات.
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مثل  العربية  اثلقافة  من  أخرى  شكول  ىلع  إدراجها  يمكن  ال  برمتها  الرؤية  هذه  ولكن 

الفلسفة واملنطق والعلوم العقلية والرياضية اليت تم إجنازها يف القرنني اثلاين واثلالث اهلجريني ىلع 

وجه اخلصوص، إذ إن هذه العلوم يف منشئها اكنت علوًما عقلية بمفهوم املعنوي، أكرث منها حسية، 

وهو أمر قد يُدين يف صيااغته األوىل ملن عملوا ىلع صياغته، وللثقافة الواردة منه يف أصوهلا، وهو أمر 

يمكن تفسريه من منظور الرتمجة ودورها الفاعل يف هذه اآلونة، إذ إن املنجز ايلوناين العقيل متمثاًل 

يف الفلسفة واملنطق اكن هل ادلور األكرب يف نشأة الفلسفة اإلسالمية، واليت تمت يف اغبليتها ىلع أيدي 

غري العرب، ولكن هل جتتمع احلسية ىلع هذا انلحو مع منجز اثلقافة العربية اذلي هو يف إمجاهل 

منجز لغوي حبت، أليست هذه احلسية ألصق باثلقافة ايلونانية مثاًل، والرومانية فيما بعد من حيث 

كون منتجهما متمثاًل يف انلحت والفن بمظاهره احلسية؟

وحسية  اتلعبري،  حسية  يف  وإنما  املادي،  مظهرها  يف  باحلسية  يرتبط  ال  نعنيه  اذلي  األمر  إن 

اللغة املنطوقة واملكتوبة، فمن املسلم به أن اللغة هلا جانبان أو مظهران كما يقرُّ علماء اللغة، جانب 

حمسوس، وجانب منطوق، وأما اجلانب املحسوس فيتمثل يف كيان اللغة وأصواتها، ويف املعاين املعربة 

فيف  املحسوس،  هذا  حجم  ىلع  تدنلا   – معجم  أي   – العريب  للمعجم  مطالعة  ولعل  مفرداتها،  عن 

تعريف اثلقافة ذاتها تقول املعاجم:

أدركناه.  أي  كذا  ماكن  يف  فثقفناه  وطلبناه  اثلقاف.  بها  وعض  القناة،  »ثقف  ابلالغة:  أساس 

وثقفت العلم أو الصناعة يف أوىح مدة: إذا أرسعت أخذه. وغالم ثقف لقف، وثقف لقف، وقد ثقف 

ثقافة. وثاقفه مثاقفة العبه بالسالح ويه حماولة إصابة الغرة يف املسايفة وحنوها«.

لسان العرب: »ثَِقَف اليشَء َثْقًفا وثِقافًا وُثُقوفًة: َحَذقَه. ورجل َثْقٌف وثَِقٌف وَثُقٌف: حاِذٌق فَِهم، 

بو زياٍد: رجل َثْقٌف لَقٌف راٍم راٍو. اللحياين: رجل َثْقٌف لَْقٌف وثَِقٌف 
َ
تبعوه فقالوا َثْقٌف لَْقٌف. وقال أ

َ
وأ

ُ اثلَّقافِة واللَّقافة. ابن السكيت: رجل َثْقٌف لَْقٌف إذا اكن ضابًِطا ملا حَيِْويه  لَِقٌف وثَِقيٌف لَِقيف َبنيِّ
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قائًما به. ويقال: ثَِقَف اليشَء وهو رُسعُة اتلعلم. ابن دريد: ثَِقْفُت اليشَء َحَذْقتُه، وثَِقْفتُه إذا َظِفْرَت 

ا َتثَْقَفنَّهم يف احلرب«. به. قال اهللّ تعاىل: فإِمَّ

إن هذه انلصوص ىلع طوهلا تلدنلا ىلع ما اعتمدت عليه اثلقافة العربية من ركون إىل املحسوس 

ىلع حساب العقيل، وهو أمر لم يقترص ىلع اثلقافة العربية فحسب، وإنما يكاد يتحقق يف لك ثقافات 

ولغات العالم، إال أن دور املحسوس يف العربية يفوق غريها من اللغات العاملية، ومن ثم اكن ال بد ىلع 

مستوى اللغة من وضع رموز حسية للمعاين املجردة، يه يف حقيقتها صور جزئية هلذه املعاين، فالكرم 

عن  واذلود  الفروسية  يف  تتمثل  والشجاعة  والرشاب،  واإلطعام  والضيافة  والعطاء  ابلذل  يف  يتمثل 

القبيلة ومواجهة الشدائد واالنتصار ىلع العدو، واجلمال يتمثل يف وجه الطفل ووجه املرأة ومالمح 

الفرس، وهكذا اكن للك معىن تشكالت يف واقع احلياة تقّربه من االستيعاب وتدل عليه داللة اجلزء 

ىلع اللك، وجتسد بعًضا من سماته وليس هويته أو كينونته.

وحىت عندما بدأ اتلفكري يف اإلهليات، ويف اذلات اإلهلية، فقد اكنت اإلشاكيلة ىلع مستوى الفلسفة 

اإلسالمية متمثلة يف كيفية تفسري هذه املعاين، وابلحث عن أشاكل وصور حسية هلا يف احلياة، ومن ثم 

نشأ اخلالف يف تأويل آيات مثل قوهل تعاىل: چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  

تعاىل:  وقوهل   ،(10 )الفتح:  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 
چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺچ )القيامة: 22-23)، وغريها من اآليات اليت طرحت صفات 
ال يستطيع العقل احليس أن يتصورها إال قياًسا ملا هو متاح بني يديه، واألمر هنا خيتلف عن الكرم 

والشجاعة واجلنب وغريها من املعاين اإلنسانية اليت درج العريب ىلع رصد صور هلا، فيف هذا الطرح 

اجلديد اذلي أوجدته اآليات خيتلط املوضوع باذلات، وتتماىه اهلوية، فاذلات اإلهلية جمهولة الكينونة 

بالنسبة هل، واتلدالل ىلع وجوده تعاىل أحاتله العقلية العربية إىل أدلة يف اجلسم والرسم، وأخرى يف 

الكون وحركته، وذلك ىلع الرغم من اآليات ادلاعية إىل اتلثبت العقيل، ومنها قوهل تعاىل: چڻ  ڻۀ  

ۀ  ہچ )اذلاريات: 21)،  وقوهل تعاىل: چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ )حممد: 24)، 

وقوهل: چ ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ىچ )األنبياء: 10)، وإن اكن انلظر ىلع مستوى 
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اإلحصاء، يتوصل إىل أن هذه اآليات قليلة قياًسا لآليات املتوجهة ملخاطبة احلس، واليت عندما ترد 

فيها ادلعوة إىل العقل أو اإلبصار، فإنما تكون من قبيل املحاججة والقياس املنطيق بني موقف وآخر، 

وبني مفهوم وآخر، ومن قبيل ادلعوة إىل اإليمان، يقول تعاىل: چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

 ،(72 )القصص:  ڃڃ  چ  چچ  ڃ  ڃ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڤ  ڦ   

وقوهل:   ،(44 )ابلقرة:  ےچ  ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   چۀ   وقوهل: 

چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گچ )املؤمنون: 80)، وغريها من اآليات 

كثري، مما ينحو هذا املنىح.

وبناًء ىلع ما سبق فقد جلأت العقلية العربية إىل تأويل اآليات اليت تتعارض مع فهمها احليس، 

فاكن تأويل ايلد بالقدرة والقوة، وتأويل انلظر إيله بأنه ذات ال توصف، وغريها مما جلأ إيله الفكر 

املعزتيل، أو ما أقره الفكر األشعري، والسين من إبقاء احلال ىلع ما يه عليها وقبوهلا كما يه.

من هنا فإن األزمة املعارصة اليت تواجه العقلية العربية، ومن ثم تؤثر ىلع بنية اثلقافة العربية 

نظم  من  املعنوي،  من  أبعد  هو  وما  املعنوي،  ىلع  األساس  يف  املعتمدة  اثلقافات  تزاحم  يه  بعامة، 

املعطيات احلضارية،  )Simulation)، وغريها من  )Programs)، وحمااكة  )Systems) وبرجميات 

واليت ال يعنينا فيها كونها وسيًطا نلقل ثقافة، وإنما كونها منتًجا ثلقافة فرضت هيمنتها ىلع الوجود 

أكمل.

فهل يمكن هنا االكتفاء بمجرد نقل الرتاث من كونه مكتوًبا ىلع الورق )مطبواًع يف كتب) 

إىل كونه مكتوًبا ىلع نظام )أحد الربجميات اليت تسمح بتداوهل عرب أجهزة الكمبيوتر وتطبيقاتها، وما 

يرتتب عليه من سهولة ابلحث وانلقل والنسخ وتعدد وسائطه)،  وهل مثل هذه العمليات يمكن 

وصفها بالربجمة ومن ثم االنتقال بالرتاث ألن يكون ثقافة منتجة لعقلية عربية؟

واحلقيقة أن ال هذا وال ذاك بقادر ىلع الوقوف بالرتاث ىلع أعتاب اإلنتاج اثلقايف واالنتقال 

قبل ذلك  بد  إذ ال  منتًجا حلارض وداعم ملستقبل،  إىل كونه  تارخيية  به من كونه معرًبا عن مراحل 
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مجيعه من اتلصنيف واالخزتال واتلنقية واتلهذيب وإاعدة ابلناء يف سياق مفاهيم انلظم والفكر العقيل 

املجرد، سواء املجرد من احلسية املفرطة، أو املجرد من اهلوى يف االحتاكم إىل معيار العاطفة والطبع يف 

تذوق الرتاث أو انتقاء ما يمكن انتقاؤه منه.





�سوؤال الهوية الثقافية مرة اأخرى

وماذا بعد؟

بني ال�سك وال�سك مي�سي ال�سوؤال، �سوؤال الهوية، فمن اأكون؟ وكيف اأكون؟ تلك هي امل�ساألة بحق.

باألصول  املعرفة  بمعىن: هل تكيف  ثقافية معارصة؟  العربية إلقامة هوية  ثقافتنا  هل تكيف 

اثلقافية العربية تلصنع إنسانًا قادًرا ىلع اتلعامل مع معطيات العرص ومسايرة الكون واألحداث من 

سيكون  قريب  وعما  والعرشين،  احلادي  القرن  من  األول  العقد  من  اثلاين  انلصف  يف  حوهل؟ حنن 

هذا تارخًيا قديًما،  وقد يأيت من ينظر إيله ىلع أنه من قبيل )اكن ياما اكن)، ولكن سيظل السؤال 

هو السؤال، وستظل اهلوية يه املؤرق، فاملعرفة بالرتاث اآلن جند أنفسنا حياهلا بصدد اتلائهني، فإن 

عدنا إىل الوراء أمتعنا عقونلا،  وأملمنا بما ال يدع جمااًل للشك بعبقرية األولني، ولكنا إن طرحناها 

ىلع حمك املعارصة، فال نملك إال أن ندرجها يف سياق مفاهيم الوارد الغريب من اثلقافة، ثم نكرر ىلع 

أنفسنا وىلع اآلخر: أننا بصدد املحافظة ىلع كينونتنا العربية، وأننا جنمع بذلك بني األصالة واملعارصة، 

واحلقيقة أننا نزاوج بني فكرين، فرنفض املزاوجة ظاهًرا ونقبلها باطنًا، والعكس، فأية هوية تلك، 

وأي موقف ما يقف فيه املثقف؟

 من بني أمثلة عديدة نواجهها دوًما، وال نقف أمامها وقفة الُمسائِل:
ًّ
ونلرضب مثاًل داال

يف جمال انلقد األديب مثاًل، وعند حتليل نص شعرًيّا اكن أو نرثًيّا، نقرأ انلص بلغة الرتاث، بمفاهيم 

إذ نرشع يف حتليل انلص،  تعبريية، ولكننا  لغوية، وأسايلب  العربية، من بىن  املرتكزات واألصول 

ِلص ملنهج غريب )اتلفكيكية – اتلأويلية – اتلفسريية – اجلمايلة...)، وإما أن 
ُ

نستورد أفاكًرا، فإما أن خن

نئّول هذه املناهج ونطاوعها للمفاهيم العربية حبثًا عن مرتكزات وأصول هلا يف الرتاث العريب، وإما 

أن نتحرر من ذلك تماًما، فنحلل حتلياًل يعتمد ىلع اتلقاط تفصيلة من اتلفاصيل واإلسهاب يف حماولة 

اتلديلل عليها، وهو تديلل يعود يف مرجعياته إىل استيعاب للمستوى اثلاين )اثلقافة الغربية ومطاوعتها 
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مع اثلقافة العربية) وهذا هو الغالب األعم يف مستويات اتلحليل العربية، وتكيف مراجعة بسيطة 

ملا تتضمنه ادلوريات العربية والصحف واملجالت املتخصصة يف اتلعامل مع انلصوص تلكشف نلا 

عن ذلك بعمق.

تفكرينا،  طرائق  نفكر يف  مبارًشا: هل  السؤال  اتلفكري، ويلكن  أنماط  فهو  اثلاين،  املثال  أما 

فنسائلها سؤال اهلوية؟

والعقلية العربية نمطان من أنماط اتلفكري ىلع كرثة هذه األنماط:

	 إما تفكري يعود بمرجعيات األمور مجيعها إىل ما هو ديين - ىلع اختالف املرجعيات ادلينية،  •

وباعتماد املفهوم الواسع لدلين بما يدخل اتلفكري املرتبط بما أقرته الكتب املقدسة، وما 

كرسته األسطورة واملعتقد الشعيب وما شابه. 

	 أو تفكري يعود بمرجعياته إىل ما هو عقيل، ىلع اختالف املكونات العقلية لألنماط العربية •

ترتبط  ومفاهيم  الشعوب،  ترتبط حبضارات  ومعارف  نفسية،  وقراءات  فلسيف،  فكر  من 

األرسطي،  املنطق  بمفهوم  ال  املنطيق،  واتلأويل  الفردي،  بالعقل  باإليمان  عموميتها  يف 

وإنما باملفهوم الواسع للمنطق، اخلاضع ملفاهيم الفكر اإلنساين واإلقناع، واملنطق الوضيع 

والصوري، وما يستتبع ذلك من إطالق ملدارك الفكر والعقل يف احلّط والطريان حيث تشاء، 

وحبرية ال يقيِّدها إال سياق املجتمع والظروف اتلارخيية. 

والك انلوعني من اتلفكري قد حيدث - وكثرًيا ما حيدث - أن يتصاراع ىلع مستوى العقل الواحد،  

فيتأرجح اإلنسان املفكر بني املرجعيات ادلينية واملرجعيات العقلية، وربما - وهو كثري - ال يستطيع 

اتلوصل إىل مصاحلة أو مزاوجة أو توفيق بني انلوعني، فيحدث الرصاع اذلي ال يصل إال إىل رصاع،  

وتدور ادلوائر دون أن تنتيه احلرب، وتكون انلتيجة أن حييا املثقف العريب بوجهني - ليس املقصود 

هنا املعىن األخاليق - يَظهر لك منهما يف مواقف معينة، ولظروف معينة، بما اليؤدي إىل لفظ املجتمع، 
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أو التشكيك يف عقيدة املثقف، وتلك تهمة يَسُهل اتلديلل عليها يف تاريخ الفكر العريب لكه، وكم من 

بيد بدعوى اخلروج ىلع املألوف، وتشكيك انلاس.  
ُ
عدم، ومفكر أ

ُ
فيلسوف أ

فأين اهلوية، وكيف تكون؟

وأين املثقف؟ وكيف يكون؟

وأين اثلقافة العربية؟ وبماذا تكون؟

�سوؤال الهوية
واهلوية اثلقافية، يه تلك املالمح الفارقة ثلقافة ما عن غريها من اثلقافات، ونعين هنا هوية 

املثقف العريب، وليست اهلوية العربية بعامة، وهوية املثقف العريب يف عرصنا احلارض حتديًدا،  وكيف 

يمكن نلا حتديد مالحمها وسماتها الفارقة، وليس بالرضورة انطالقًا من صورة املثقف العريب اآلن، 

وإنما حتديًدا للمالمح العامة ملا جيب أن تكون عليه الصورة.

حكم  عليه  يصُدق  ليك  اإلنسان  يف  تتحقق  أن  جيب  اليت  العامة  واجلوانب  األسس  وتتمثل 

املثقف، يف:

	 اإلملام بالرتاث.•
	 اتلخصص. •
	 املعرفة بمنجزات اتلخصص يف اللغات األخرى.•
	 اإلملام بلغة العرص.•
	 اإلنتاج واتلواصل االجتمايع. •
	 األصالة.•
	 اتلطور احلضاري.•
	 مهارات اتلفكري.•
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كما يمكن رصد السمات الفارقة للهوية اثلقافية العربية بشلك اعم،  واليت تتمثل يف:

	 اللغة.•
	 األعراف واتلقايلد.•
	 املوروث اثلقايف.•
	 املعتقد ادليين.•
	 القطيعة واالتصال املعرفيني.•
	 األشاكل املادية للحياة.•

وباإلضافة إىل ما سبق مجيًعا،  تبىق اهلوية العربية للمثقف العريب يف حاجة إىل حتديد أكرث دقة، 

وهو ما يمكن اتلوصل إيله من خالل إضافة السمات اتلايلة:

	 اتلمكن من لغته العربية: فال يمكن أن يكون املثقف العريب عربيًّا ما لم يكن ممتلاًك •

ملهارات اللغة العربية األساسية من استماع وحتدث وقراءة وكتابة، وممتلاًك ملهارات االتصال 

واتلواصل، وليس املعىن هنا إتقان اللغة ومعرفة أرسارها كما يعرفها املختصون،  ومعرفة 

شواذ حنوها ورصفها، ولكن املعىن فقط امتالك مهاراتها العامة والقدرة ىلع استخدامها 

يف اتلواصل مع اآلخرين واتلعبري بها تعبرًيا سليًما يتمكن اآلخرون من فهمه.

	 اإلملام بالرتاث العريب: إذ من سمات اهلوية اثلقافية ألي فرد ينتيم إىل هوية ما أن يكون •

ا برتاث أمته ولو ىلع حنو إمجايل، أو ىلع أدىن تقدير يف جمال ختصصه، حىت وإن اكن هذا  ملًمّ

اتلخصص قد تطورت علومه، فعىل سبيل املثال، ليس هناك فروق واضحة بني املتخصصني 

يف علوم الرياضيات اآلن ىلع مستوى اهلوية، ولكن الفارق اذلي يسمح للعريب أن تتضح 

كما  وغريهما،  والفارايب،  اخلوارزيم  منذ  الرياضيات  برتاث  معرفته  يف  يكمن  هويته، 

يكمن الفارق يف هوية املرصي مثاًل يف معرفة تاريخ الرياضيات دلى الفراعنة، وطريقة 

استخدامهم لألرقام، وتصنيفهم لألعداد وخاناتها، وطرق القياس دليهم، وغريها مما توصل 

إيله األجداد، وهنا يكمن فارق اهلوية، وُيقاس ىلع ذلك يف بقية العلوم.
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	 العربية • واللغة  وتراثه  العريب  الفكر  بتاريخ  االعزتاز  ونعين  املعرفية:  بعروبته  االعزتاز 

ومعارفها، وعدم االنسحاق أمام الوارد الُمحدث مهما اكنت طزاجته وقدراته ىلع مواكبة 

ن، ويف اتلخيل عن أشاكل احلياة  اتلطورات، ذلك أن مقتل اهلوية حبق يكمن يف هذا املكوِّ

العربية تلكون حاماًل ثلقافة معارصة،  املعرفة  اثلقة يف  املستغرب، وعدم  العربية لصالح 

تلك يه القضية حبق اليت تستحق من لك منا وقفة مع نفسه وأمام ذاته.

نحو تاأ�سي�ص الوعي العربي
وملزيد من تأسيس الويع العريب حنو اثلقافة ودورها، فإن شخصية املثقف العريب يف حاجة ماسة 

السمات اإلضافية اليت يفرضها اتلطور احلضاري نفسه، وطبيعة احلياة، وانلظرة حنو اثلقافة  بلعض 

العربية يف ظل  والشخصية  املعارص  العريب  للفكر  املأزوم  والواقع  املعلومايت،  واالنفتاح  واتلثقيف، 

غياب املرشوع اثلقايف الوايع اذلي يضع األمة العربية واثلقافة العربية والشخصية العربية يف ماكنة 

الئقة بني ثقافات العالم املعارصة، ويه مواصفات يف إمجاهلا حتتِّم ىلع املثقف العريب )حامل اثلقافة) 

أن يتبناها، ومنها:

يتعلق  بعضها  مرتاكبة،  مهارات  عدة  تشمل  ويه  احلضاري،  واتلطور  االستيعاب  ىلع  القدرة 

املعارصة،  العربية  واثلقافة  العريب  باملثقف  حتيط  اليت  األخطار  واستشعار  احلايل،  الواقع  باستقراء 

م دور املؤسسات يف مواجهة األفراد، بمعىن استيعاب اتلطور اذلي طرأ ىلع العالم  وبعضها يتعلق بتفهُّ

من تعاظم دور املؤسسات ىلع حساب دور األفراد، وهو ما يغري من أنماط تفكري املثقف والقائمني 

ىلع اثلقافة،  فاتلطور احلضاري إًذا حيتِّم ىلع اثلقافة أن تتبىن األدوار املؤسسة ىلع مشاريع مجاعية، 

وليس ىلع حماوالت فردية،  فالعرص اذلي اكن يف إماكن مثقف أن يقوم فيه بعمل ضخم بمفرده قد 

الرابع اهلجري وما بعده، وحل حمله اآلن العرص اذلي حتتاج  انتىه، مثاًل واضعو املعاجم يف القرن 

فيه املرشواعت جلهود هيئات وأفراد وجهات عدة، ويف الواقع اثلقايف العريب املعارص ما يدل ىلع ذلك، 

فتكيف مثاًل مراجعة ملرشواعت كربى مجاعية تبنتها هيئات ومؤسسات، أو اكن وراءها أفراد آمنوا 
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بدور العمل اجلمايع الضخم مستفيدين يف ذلك من الفكر االقتصادي املعتمد ىلع فكرة املؤسسات، 

ومنه ما أجنزته مؤسسة عبدالعزيز سعود ابلابطني من خالل معجم شعراء العربية يف القرنني اتلاسع 

العربية،   ابلدلان  من  عريب  شاعر  آالف  عرشة  من  أكرث  ضم  ضخم  معجم  وهو  والعرشين،   عرش 

وابلدلان اليت كتب فيها الشعراء بالعربية مثل تركيا ومايل واهلند، وغريها، وكذلك ما أجنزته مؤسسة 

املجمع اثلقايف اإلمارايت )أبو ظيب) من إجناز موسوعة الشعر العريب اليت ضمت أكرث من مليوين بيت 

شعر، وموسوعة أعالم العربية،  وموسوعة األدب العريب، وغريها من املوسواعت والكتب اإللكرتونية، 

واملجلس األىلع للثقافة املرصي وإجنازه للمرشوع القويم للرتمجة، اذلي يواكب فيه احلركة اثلقافية 

يف الغرب وما تطرحه من كتابات ملفكرين معارصين.

تسمح هل  أرضية  للوقوف ىلع  العريب  اثلقايف  الواقع  ما حيتاجه  املرشواعت وغريها يه  إن هذه 

باالستمرار يف جهود بناء املرشوع اثلقايف األكرب للعربية، واذلي يسمح هل بأن يواكب ثورة املعلوماتية،  

وانلظام العاليم املعلومايت اجلديد.  

األمر اثلاين اذلي يتعلق بتأسيس الويع العريب، هو رضورة امتالك املثقف العريب القدرة ىلع 

اتلفاعل مع اثلقافات األخرى دون رفض مزتمت أو قبول مطلق، وإنما تكوين رؤية ووجهة نظرة 

مربَّرة حوهلا. 

فالرفض املزتمت يعود إىل أنماط الفكر العريب اليت ناقشناها سابًقا، واليت يعود بعضها إىل نظم 

اتلعليم العربية، ونظم احلياة السياسية ذاتها،  واألهم هو نظام اتلنشئة ادلينية ملا هل من تأثري أقوى من 

سابقيه يف نفوس البرش، إذ إن الرفض املؤسس ىلع وجهة نظر دينية ال يناقشه املتلقون،  حىت وإن اكنت 

مربرات الرفض واهية، وألنه من جانب آخر هناك ضعف اعم يف اثلقافة ادلينية مما يسمح بإماكنية قيام 

رجل ادلين باختاذ موقف مضاد جتاه فكر أو مرشوع فكري ما،  وهو يف ذلك ال حيتاج دلعوة اآلخرين 

إىل السري ىلع نهجه، فما يرفع عليه شعار ادلين يتبعه انلاس بأدىن سهولة، حىت املثقفون أو اذلين 

يمتلكون وعيًا ىلع درجة ما، وخباصة إذا ما تعلق األمر بقضايا فكرية أو مشاريع ثقافية. 
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بآخر  أو  الزتمت مطلًقا، ورضورة إجياد وسائل بشلك  بأهمية عدم  الويع  تأيت رضورة  من هنا 

للحوار، وهو ادلور احلضاري اذلي جيب أن يقوم به املثقف، وقد تتجاوز أهميته أهمية ادلور االجتمايع 

اذلي ناقشه جراميش.

حدود  يف  أدواره  أحد  هذا  اكن  وإن  مرجعية،  داعية  املثقف  يكون  ألن  بذلك  ندعو  ال  إننا 

مع  األخرى  اثلقافات  مع  اتلعامل  ىلع  القدرة  بتنمية  الويع  لرضورة  ندعو  وإنما  اثلقايف،  مرشوعه 

تعرف كيف  أن  اآلن  العربية  للثقافة  املهم  فمن  والشخصية،  والسياسية  ادلينية  االعتبارات  تنحية 

يفكر اآلخر، وفيم يفكر، وأبعاد تفكريه، ومرشواعته اثلقافية احلايلة واملستقبلية، وحتليل ذلك حتلياًل 

منطقيًّا بعيًدا عن العاطفة وأحاكمها املضللة،  وكذلك ندعو إىل عدم قبول ما تنتجه اثلقافات األخرى 

قبواًل مطلًقا حىت وإن اكن صحيًحا، وإنما اتلعامل معه بوصفه منتًجا فكرًيّا قاباًل للتطبيق يف الواقع،  

وقد حيتمل عدم تطبيقه، فكم من قضايا ثقافية تم تمريرها من اثلقافة الغربية إىل اثلقافة العربية، 

ولم تستطع اثلقافة املنِتجة أن تطبقها باملعاين اليت تسىع اثلقافة العربية تلبنيها بها، واملثال األقرب 

ىلع ذلك »قضايا املرأة ومنع اتلميزي ضدها« ويه قضايا أفرزتها اثلقافة الغربية، ولم يتم تطبيقها فيها 

ىلع ما حيدث يف الوطن العريب، فاملرأة يف الواليات املتحدة األمريكية حىت ايلوم ال حتصل ىلع راتب 

يتساوى مع الرجل، وال تتساوى حقوقها اعمة مع الرجل، أما املحاوالت اليت تمت تلبين هذه القضايا 

يف الوطن العريب فقد احنرفت إىل مسارات أخرى دفعت املرأة إىل حتمل مسئويلات فوق املسئويلات 

فشيئًا  اثلقافة شيئًا  بعامة، وأصبحت  احلياة يف األرسة  نمط  تغري  إىل  أدى  اليت اكنت حتتملها، وهو 

تفرض ىلع املرأة أن تعتمد ىلع نفسها، وأن تتحمل مسئويلاتها، وأن يتخىل الرجل عنها ويليق عليها 

قدر ما يستطيع مما قد ال تستطيعه من مهام، واملسرية مستمرة يف طريقها بما سيكشف يوًما ما للمرأة 

أن قضايا املرأة وحقوقها كما تم استريادها من الغرب قد غررت بها وأساءت إيلها أكرث مما أحسنت. 

وتبنتها  بيئات غري عربية  ثريت يف 
ُ
أ ثقافية  لقضايا  نماذج عديدة  من  واحد  نموذج  هذا  لعل 

اثلقافة العربية دون أدىن مراجعة، وحىت ايلوم فهناك الكثري من مثقيف العربية يرون فيها اخلري املطلق، 

وهم حمقون ألنهم لم يمنحوا أنفسهم فرصة املراجعة اتلحليلية وانلظرة اتلأملية. مع االحرتاز بأننا ال 
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ندعو لسلب املرأة حقوقها، فهذا مرفوض تماًما، ولكن ندعو ملنح املرأة العربية حقوقها العربية يف 

سياق اثلقافة العربية، ال فرق يف ذلك إن اكنت هذه احلقوق تعود يف مرجعيتها إىل ثقافة دينية مسيحية 

أو إسالمية، أو تعود إىل مرجعية فلسفية، أو مرجعية اجتماعية، أو اعدات وتقايلد إجيابية، املهم أن 

تكون نابعة من الويع العريب ولصالح الفكر العريب، وليست مأخوذة نقاًل عن الفكر الغريب، فهذا 

هو اتلمايه ذاته، وذلك هو االنسحاق اثلقايف.
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اخلتام والبدء: الثقافة واملاأزق االإن�ساين
إىل أي مدى يمكن أن خيتلف اهلم اإلنساين باختالف اثلقافة؟

اإلجيايب  واتلفاعل  اإلنساين،  اهلم  نسبية  قياس  بشأن  به  الوثوق  يمكن  مقياس  هناك  ليس 

املبارشة من عدمه،  العالقة  الويع، ومدى  والسليب  معه، وإن اكن اتلحليل األويل حييل إىل درجة 

وغريها من األسباب اليت قد تبدو واهية حيال اتلفكري اإلجيايب للكشف عن هوية ما أو حىت ثنائية 

ما يف حياتنا. 

اإلنسان مهموم ىلع ادلوام، تلك حقيقة تشري إيلها األديان السماوية، ويشري إيلها القرآن الكريم، 

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ، واإلنسان أيًضا مصريه املعرفة، فاملعرفة أداة  يقول تعاىل يف سورة ابلدل: 

من أدوات حياته ايلومية، ووسيلة للعيش واحلياة، فالعامل البسيط يمتلك معرفته اليت تؤهله للقيام 

بعمله، ويتقن إتقانًا تاًما مجلة من املعارف املحيطة به، وبما أن اجلميع يعمل، فاجلميع حيمل معرفة، بل 

بما أن اجلميع حييا فاجلميع حيمل معرفة ىلع حنو ما. 

واملعرفة بدورها طور من أطوار اثلقافة، وإن اكنت ال تمثلها، ولكن أحزان الشعراء تفوق كما 

يقول املثل العريب القديم نعم يفوق هم املثقف اهلم ايلويم، وبقدر درجة الويع بقدر درجة اتلأيس، 

واللغة خري شاهد، فعىل سبيل املثال اذلي يعرف من احلزن احلزن حيزن، ولكن كيف باذلي يعرف 

مفردات األلم واملرارة والغصة واالختناق واتلأيس واتلألم وابلاكء والعويل والرصاخ وانلحيب وايلأس 

والقنوط واحلرمان. 

واحلبور  الرسور  معاين  يعرف  باذلي  كيف  ولكن  يفرح،  الفرح  الفرح  من  يعرف  واذلي 

والسعادة وانلعيم واالنبساط واهلناءة واالنتشاء، والطرب واالرتواء، وغريها من معاين الفرح. 

هذان املثاالن البسيطان يدالن ىلع مدى تأثري اثلقافة يف اإلنسان، ومدى عمق املشاعر بقدر ما 

تمتلك من معرفة عن شعورها، وهكذا اثلقافة هلا األثر ذاته فيمن حييا يف رحابها، ويشىق حبمل لوائها. 
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حول  اإلنسان  يعرف  ما  ومدى  ونوع  حجم  تطور  يف  اإلنساين  املأزق  يتجسد  أيًضا  هنا  ومن 

معرفته، وما يسرب من أغوار احلياة وخيرتق أرسارها، ويمتلك إماكنات تسخريها ويسىع للهيمنة ىلع 

ما فيها من مظاهر الكون.

والسؤال اذلي تطرحه كثري من اجلمااعت املثقفة يف حواراتها ووقائع مؤمراتها  هو: هل يسري 

العالم يف مساره الصحيح؟ هل يتقدم العالم إىل األمام حيث الرفاه البرشي؟ أو يتقدم إىل اهلاوية حبثًا 

عن حتفه؟

أصحاب هذه انلظرة من مثقيف العرب ينطلقون يف ذلك من انلص القرآين املعجز، يقول تعاىل 

يف سورة يونس: 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چڭ  

وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې  ې   ې   ې   ۉ  

ی   ی  ی  ىئ  ىئىئ   ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ  

یچ 

وانلص القرآين يف ذاته حق، واآلية واضحة فيما تطرح عن مصري العالم والكون اذلي ال يعلم 

موعده إال اهلل.

والتسارع  العليم  اتلطور  جتاه  قسمان  اآلن  العالم  مثقيف  فإن  العاليم  املستوى  ىلع  إنه  بل 

رى ىلع البرش، واتلحكم يف مراكز املخ وخالفه، قسم يرى أن العالم 
ُ

املعلومايت،  واألحباث اليت جت

ىلع وشك االنهيار، وصدرت يف ذلك كتب ودراسات علمية تتنبأ بنهاية العالم، وقسم ينارص اتلطور 

احلضاري واتلقدم العليم فيما يسري فيه من محل اخلري للبرشية والرفاه البرشي، وهو ما طرح ىلع 

ذلك  والرشق يف  العالم،  األخاليق ىلع مستوى  واالنهيار  األخالق  منها قضية  قضايا اعملية  الساحة 

متأثر، واألثر واضح للعيان،  فلم يعد يف اإلماكن اآلن أن يعلن إنسان أو مجاعة أنهم يف مأمن بعيًدا عن 

أي مد ثقايف أو حضاري، وتكيف نظرة إىل أنماط حتول املناطق انلائية يف صور معيشتها، وحتوالتها 
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نمط حياة  اتلحول يف  للكشف عن مدى  فقط اكفية  األكرث، عرش سنوات  واحد ىلع  خالل عقد 

األفراد والشعوب والقبائل واجلمااعت اليت قد ترى أنها منعزلة، وأنها تمتلك مرتكزات تساعدها 

يف مواصلة احلياة إىل األمام.

مالمح املاأزق االإن�ساين الثقايف امل�ستقبلي
هناك عديد من األخطار اليت تواجه الشعوب أمجع تمثل يف إمجاهلا املأزق اإلنساين اذلي يسري 

العالم يف اجتاهه، يمكن تقسيمها إىل تصنيفات كربى، منها:

	 مأزق إنسانية اإلنسان، إذ إن اتلعامل مع اإلنسان ودراسته غًدا ينطلق من فلسفة حيكمها •

الفكر اتلكنولويج املعتمد ىلع نظم خفية تؤدي إىل تشغيل أدوات مادية، وهو ما نبهت إيله 

بعض ادلراسات من رضورة مرااعة الشق اإلنساين يف لك فعل ولو اكن آيلًّا، إذ ماذا لو فقد 

اإلنسان إنسانيته، فأي اكئن يمكن أن يكون؟ وقد دل اتلاريخ ىلع املستوى الفردي بأن 

املتحول من إىل، يكون أكرث رشاسة فيما يتحول إيله عما اكن إيله، مثاًل املتحولون من 

الفساد إىل اتلدين، والعكس، واملتحولون من االجتاه الفكري أو السيايس إىل اجتاه آخر، 

فهل يمكن اتلكهن بمأزق اإلنسان مع اإلنسانية، وحتول اإلنسان يلصبح ضد اإلنسان، 

ضد نفسه البرشية؟

	 مأزق معرفة اإلنسان حول اإلنسان، إذ لكما ازددنا علًما باليشء تضاءل حجم اليشء أمام •

نفسه،  وتعاظم حجمنا أمام أنفسنا، واإلنسان منذ بدأ الوجود يبحث يف نفسه، يلعرف املزيد 

حوهلا،  وسقراط صاحب املقولة الشهرية: »اعرف نفسك« فتح ابلاب ىلع مرصاعيه أمام 

حبث اإلنسان يف نفسه، وهو باب لم ينغلق، بل ازدادت اجلرأة عليه، واتلجريب واتلطوير 

واتلصنيع فيه، فأي مأزق مقدمة عليه البرشية لكما ازدات علًما بما تمتلكه من طاقات، 

وما تكشفه من أرسار. 
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	 مأزق احلضارة، والويع باحلضارة من عدمه، وباملعرفة وإماكنات توظيفها واثلقافة وإماكنات •

إنتاجها )انطالقًا من تعريف اثلقافة باإلنتاج)، واحلضارات ترتبط دوًما بانهيارات سواء 

ىلع املستوى املصاحب هلا يف اجلوانب املخفية من احلياة، أو ىلع املستوى املستقبيل املنتَظر 

وآشور،  بابل  حضارات  ومثاهل  الزمن)  بفعل  )أي  وعظمتها  مداها  إىل  تصل  عندما  هلا 

من  وغريها  الفرعونية،  واحلضارة  واحلضارم،  العرب  وحضارة  والروم،  الفرس  وحضارة 

اتلداول واملداولة والصعود واهلبوط.

	 مأزق اتلقدم، فادلراسات املستقبلية يه اليت غدت حترك مستقبل الشعوب، وتتحكم يف •

خمططاته احلايلة وحروبه املستقبلية، واالستعداد ملواجهة املستقبل يف أحسن ظروفه ويف 

أحلك أحواهل، وادلراسات املستقبلية يه سيناريوهات مرسومة ملا حيمله الغد، واالستمرار 

بما يمكن أن جيره ىلع اإلنسانية، فربما  يف اتلعمق معها يمثل مأزقًا ال يمكن اتلكهن 

يدفعه لآليلة ابلحتة املطلقة، وربما يدفعه ملواجهة أزمات فارقة يف حياته.

ثم يأيت املأزق األكرب يف حياة البرشية وهو مأزق اتلكنولوجيا، فاثلورات السابقة ظلت لسنوات 

طوال تقوم بدورها يف احلياة، واكن يف اإلماكن دوًما اتلكهن بمستقبلياتها، أما اثلورة احلايلة فال يمكن 

اتلكهن بما يمكن أن حتمله من خري أو رش، فعىل سبيل املثال: يف اثلورات القديمة:

	 اثلورة الزراعية استغرقت قرونًا من الزمان، واكنت حتت السيطرة، ويف اإلماكن دوًما بما •

يمكن أن تتطور إيله الزرااعت من حماوالت لالستنبات ونقل األنواع من ماكن إىل ماكن، 

وتبادل األنواع، وغريها.

	 املنتَج • باستيعاب  لإلنسان  تسمح  دوًما  اكنت  ولكنها  قرونًا،  استغرقت  الصناعية  واثلورة 

الصنايع، واتلعامل معه ىلع مهل، وهكذا.

أما اثلورة احلايلة – ثورة اتلكنولوجيا – فال يمكن يف إطارها السيطرة عليها، فيه أواًل عمرها 

ا والفائق الوصف يف احلياة، ويه ثانيًا تتدخل يف لك  ا قياًسا إىل تأثريها الكبري جًدّ الزمين قصري جًدّ



83

اثلقافة واهلوية واتلكنولوجيا

حيوي،   لك  يف  تتحكم  غدت  وراثية  هندسة  من  محلته  وما  نفسها،  احلياة  تدجني  من  بدًءا  يشء 

ويه ثاثلًا تمتلك املهارات اثلالث الساحرة: القدرة ىلع اخرتاق الزمان، والقدرة ىلع اخرتاق املاكن، 

والقدرة ىلع االنتشار خبفة )املفاهيم اثلالث اليت حريت العالم عرب تارخيه الفلسيف: اخلفة والزمن 

واحلركة). 

إن مأزق اتلكنولوجيا ال يتمثل يف املعرفة بكيفية استخدام اتلكنولوجيا، وال يف نقل وسائل 

اتلكنولوجيا، ولكن يف إماكنات إنتاج اتلكنولوجيا، إذ ستنميح أمم بأكملها ما لم يكن دليها هذا 

اإلنتاج، وسزتول معارف وثقافات ولغات وعلوم، وسيتحول العالم إىل كوكب بيوتكنولويج يرتابط 

السلكيًّا ويطرد من بني أصابعه العوائق والسدود اليت تقف يف طريقه. إنه مأزق احلياة أمام احلياة،  

والوجود أمام العدم، والطريق يميض رسيًعا، إىل حيث ندري وال ندري. 





خامتة
وهكذا، فإن ابلحث يف مفاهيم اثلقافة العربية وعالقتها باتلكنولوجيا -لغة العرص- يكشف 

نلا رضورة العمل ىلع ضبط مفاهيمنا العربية، وحتليل مرتكزاتها، واالعزتاز بعنارص هويتنا اثلقافية، 

والعمل ىلع تنقية تراثنا بما يتناسب وروح العرص، ليس بمفهوم توحيد انلمط، وإنما بمفهوم اتلعدد 

واتلوجه حنو ادلراسات ابلينية سواء بدمج احلقول املعرفية أو ابلحث عن اتلقاطعات والتشابكات 

بينها، وبناء قاعدة معرفية ىلع انلحو اذلي تم طرحه، مما سيتيح نلا فرصة حتويل راكمنا املعريف إىل 

معلوماتية قابلة لإلنتاج واتلطوير. 

إنتاج معارفها وعلومها ىلع حنو يسمح  العربية ثرية ىلع حنو متسع، وقابلة إلاعدة  إن اثلقافة 

هلا بالوقوف يف مصاف اتلطور، فقط لو أعيد انلظر إيلها ىلع حنو منهيج وعليم باستخدام معطيات 

اتلطور اتلكنولويج، وباتلوجه حنو بناء قواعد بيانات تسمح بادلخول إىل عوالم اإلنتاج اتلكنولوجية. 
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