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ن�سان لو ربح العامل كله وخ�سر نف�سه« »ماذا يفيد الإ

)ي�سوع(

تتميز كل ثقافة بف�ضاء مهيب من الرثاء الروحي والغنى الفكري من حيث 

ن�ضانية  هي جتربة اإن�ضانية متفردة ل نّد لها يف الكون ول نظري؛ واإذا كانت الإ

ق������د �ضهدت تنوعا يف تكويناتها الثقافية عرب تاريخها، فاإن هذا التنوع الهائل 

زل، وقد كان من  ق������د �ضكل خمائر التطور احل�ضاري للوجود الب�رشي منذ الأ

ن�ضانية اأن تنجز ما اأجنزته من �ضوؤدد، واأن حتقق ما  ال�ضتحالة مبكان على الإ

كاتب وباحث واأ�ستاذ جامعي �سوري مقيم يف الكويت.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.
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حققته من اأجماد، م������ن غري هذا التخا�صب 

الثقايف بني 

الأمم وال�صع������وب. فالتن������وع الثقايف كان 

وم������ازال ي�ص������كل البوتقة الت������ي تختمر فيها 

ن�صانية وتتقدم ما بقي  مقومات احل�صارة الإ

)1(
ن�صانية. ن�صان وما بقيت الإ الإ

ولك������ن هذا التنوع الثق������ايف يواجه اليوم 

حتدي������اً كبرياً يتمث������ل يف هيمنة ثقافة مادية 

ذات لون واحد واجتاه واحد تفر�صها عوملة 

اقت�صادي������ة متوح�ص������ة يف خمتل������ف جمالت 

احلياة والوج������ود، اإنها ثقافة ال�صوق وامليديا 

والت�صال، ثقافة ت�صتمد ن�صغ وجودها وقوتها 

من قدرتها على اإ�صباع الرغبة والنزوة وتلبية 

املتطلبات املادية للج�ص������د يف دورة رغائبية 

م������ن متجيد لروح الهيمن������ة ونزعة ال�صيطرة 

و�صطوة الق������وة، اإنها باخت�صار ثقافة مفرغة 

م������ن القي������م خالية م������ن املع������اين والدللت 

ن�صانية الت������ي لطاملا جعلت من  الروحي������ة الإ

ن�ص������ان اإن�صانا ومن ال�صع������وب �صعوبا ذات  الإ

تراث اإن�صاين. 

ن�صاني������ة الي������وم تواج������ه ح�صارة من  فالإ

غري روح تفر�������ض هيمنتها وت�رضب �صطوتها 

ن�ص������ان اإىل مهاوي العدم والعدمية  فتدفع الإ

يف ح�صار ثقافة جتارية تقنية تفر�ض ظلها 

الواحد وهيمنتها الكربى على جميع ال�صعوب 

والأمم، وهي يف م�صع������ى احل�صور والهيمنة 

ن�سانية من دائرة تنوعها  تعمل على اإفراغ الإ

الثق������ايف وثرائها الروح������ي وغناها القيمي. 

ونح������ن اإزاء هذا املّد الكب������ري لثقافة العوملة 

وامليدي������ا والت�سال يجب علين������ا اأن نعرتف 

ن�سانية كان يف اأ�سل  باأن التنوع الثق������ايف لالإ

ن�ساني������ة حيث قدمت كل ثقافة  احل�سارة الإ

ن�سانية جتربة رائعة للحياة  من الثقافات الإ

أو مثي������ل اأو نظري، ومل  ن�ساني������ة ل ن������ّد لها ا الإ

نرتوبولوجي  مر خافي������ا على الأ يكن هذا الأ

 Claude املع������روف كلود ليف������ي �سرتو�������س

Lévi-Strauss الذي يقول يف هذا ال�سدد 
م������ر ل ن�ستطيع فهم  »اإذا كن������ا يف حقيقة الأ

ن�سانية  الغنى ال������ذي تتميز به الثقاف������ات الإ

خرى فاإنه لي�������س باإمكاننا اأن نفهم الغنى  الأ

؛ فالتنوع 
)2(

ن�سانية« الذي تتميز به ثقافتنا الإ

الثق������ايف، كم������ا هو ح������ال التن������وع يف داخل 

الثقافة نف�سها، ثراء اإن�ساين يجب اأن يحظى 

بكل عوامل ال�ستمرارية والبقاء يف مواجهة 

ثقاف������ة وحيدة الجتاه تفر�سها عوملة زاحفة 

حادي على  تري������د اأن تفر�س ظلها الثقايف الأ

ن�ساين برمته.  الكون الإ

احلديث������ة،  التكنولوجي������ا  و�سائ������ط  اإن 

املتمثل������ة يف تقان������ة فائقة ال������ذكاء وو�سائل 

ن�سانية  الت�سال واملعلوماتية، تقدم اليوم لالإ

اإمكاني������ات ثقافية هائلة ل حدود لها، ولكن 

ال�سوؤال ال������ذي يطرح نف�سه اليوم هو اإىل اأي 
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م�سري ويف اأي اجتاه ميكن اأن تاأخذنا اإليه 

بداع������ات الكربى لهذه التكنولوجيا؟ وما  الإ

ن�سانية للقيم الثقافة  بعاد الأخالقية والإ الأ

التي ترافق هذه التقانة الذكية؟ 

�سكايل املتعلق بالبعد  يف هذا ال�سياق الإ

خالق������ي للتكنولوجيا امليدي������ا وثقافتها  الأ

أل������ة  م�سا يف   Adorno اأدورن������و  يتن������اول 

ال�سغف الهائل بالتكنولوجيا احلديثة، حيث 

يالحظ اأن كثرياً من النا�س يرون يف التقانة 

غاية بذاتها، ويتو�سمون فيها قوة ح�سارية 

وثقافية هائلة، وهم فيما يرونه ويعتقدونه 

ين�سون اأن هذه التقانة هي امتداد للوجود 

ن�سان وعقله، كما  ن�ساين يج�سد ق������وة الإ الإ

يغيب عنهم باأن هذه التكنولوجيا لي�ست �سيئا 

ن�سان الذي �سنعه������ا واأبدعها.  اآخر غ������ري الإ

لق������د حتول������ت الو�سائ������ط التكنولوجية اإىل 

ن�سان، يف حياة  ن طموح الإ اأ�سنام للعبادة، لأ

ن�سان نف�سه، قد اأ�سبح اأمرا خفيا  جديرة بالإ

ن�سان املعا�رص ذاته،  ومنف�سال عن وع������ي الإ

دورنو هناك كثري من النا�س يحلمون  ووفقا لأ

وتك������رب اأحالمهم ال�سحري������ة اإىل احلّد الذي 

ن�ساين يف  بدوؤوا فيه يعتقدون باأن التقدم الإ

جمال التكنولوجيا والتقانة الذكية �سيمكنهم 

يف القري������ب العاجل م������ن ال�سفر بالقطارات 

ال�رصيع������ة التي تفوق �رصعته������ا �رصعة ال�سوء 

أو اإىل اأعماق ال�سماء،  اإىل الف�ساء اخلارجي ا

أبدا ل يفكرون م������ا الذي ميكن اأن  ولكنه������م ا

يواجهونه يف الف�ساء البعيد يف عامل قد يفي�س 

باأطن������ان من التحدي������ات الوجودية وم�سادر 

اخلط������ر؟ وال�س������وؤال هنا لي�������س يف ال�رصعة 

وال�سهولة التي يتيحها نظام موا�سالت فائق 

القوة والذكاء بل يكمن يف كيفية ا�ستخدامه 

ن�سان من ال�سيطرة  والغاي������ة التي يحققها لالإ

 
)3(

على عوامله البعيدة.

اإن احللم بحي������اة اإن�سانية متناغمة على 

ن�سان  م�ستوى املعم������ورة، حيث ي�ستطي������ع الإ

اأن يطور معارف������ه ومعلوماته، واأن يرفع من 

أبناء  معدلت ذكائه، واأن يتوا�سل اإن�سانياً مع ا

خرى، واأن يعمل من اأجل ال�سالم،  الثقافات الأ

ن�سانية مطالبة  هو حل������م اإن�ساين نبي������ل، والإ
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بتوظي������ف كل الو�سائل املتاح������ة واملمكنة يف 

�سبيل اإجنازه، واأ�سح������اب هذا احللم النبيل 

بداعات التكنولوجية  أب������دا اأن الإ ل يجهلون ا

الهائلة ول�سيم������ا و�سائل الت�س������ال �ستكون 

أ�سا�سي������ة يف حتقيق هذا  بال�������رصورة مهمة وا

ن�ساين العظيم. ويغتني هذا احللم  احللم الإ

ن�ساين الذي يجد غايته يف  الكبري بطابعه الإ

حتقيق الت�سامن بني النا�س والثقافات �سد 

الت�سل������ط والطغيان وال�ستب������داد يف خمتلف 

�سوره وجتلياته. ومن هنا فاإن اأ�سحاب هذا 

ن�س������اين يقدرون عالي������اً ما تقدمه  احللم الإ

التكنولوجي������ا الت�سالية من �سهولة الو�سول 

اإىل الوثائق واملعطي������ات واملعلومات عن بعد 

ليكرتوني������ة، وما تقدمه هذه  عرب ال�سبكة الإ

التكنولوجي������ا الذكية من اإمكانية جتعلهم يف 

ح������ّل من قيود املكان وحواج������ز الزمان، كما 

يقدرون اأي�سا قدرة هذه التكنولوجيا الرقمية 

على تذليل احلواجز وفك التعقيدات، وتذليل 

كراه  أ�س������كال الإ كل ال�سعوب������ات وجتاوز كل ا

والت�سلط واملعاناة، مث������ل ال�سعوبات املالية، 

مكانيات  وهم بالتايل يعرفون ويق������درون الإ

نرتني������ت للمعاقني  الكبرية الت������ي يقدمها الإ

واملر�س������ى وال�سعفاء فيم������ا يتعلق بحركتهم 

وتعليمه������م، ويرون اأن ذل������ك كله ميثل تقدما 

ن�سانية، وكل  هائ������ال غري م�سبوق يف تاريخ الإ

ذلك حتقق ويتحقق بف�سل هذه التكنولوجيا 

الذكية التي يحاول كل واحد ال�ستفادة منها 

باحلدود الق�سوى. 

ولك������ن ه������ذه الطموح������ات والأحالم ل 

م������ر اأن تتحقق اإن�سانيا  ميكنها يف حقيقة الأ

ن�ساين اخلالق اإل  وان تتحرك يف جمالها الإ

من خالل ثقاف������ة اإن�سانية روحية ويف ظلها. 

فالن�س������ال �سد ال�ستب������داد ل ميكنه اأن يتم 

ويتحقق اإل ع������رب ثقافة تتمي������ز بخ�سوبتها 

وت�ساحمها وغناه������ا بالقيم احلرة، فالن�سال 

ن�سانية يحتاج اإىل  م������ن اأجل الطموح������ات الإ

اأفكار وت�س������ورات وقي������م واإرادات ومعارف 

واأحكام ولغ������ات ذات طاب������ع اإن�ساين، وهذه 

فكار والت�س������ورات ل ميكنها اأن  القي������م والأ

توج������د اإل يف �سياق ثقاف������ة اإن�سانية روحية 

أنف�سنا يف نقطة  متناغمة متكاملة. وهنا جند ا

الت�ساوؤل ع������ن ماهية الثقافة وطبيعتها ودور 

ن  التعلي������م والرتبية يف ت�سكيله������ا وبنائها؟ لأ

الرتبية على تكنولوجيا الت�سال واملعلوماتية 

تفر�������س نف�سها اليوم ب�سورة ينقطع نظريها 

ن�سانية،  يف املراح������ل ال�سابقة من تاري������خ الإ

وه������ي تفر�س نف�سها ب�س������ورة تدريجية ويف 

داخل العم������ق الثقايف للحي������اة الجتماعية 

املعا�رصة. 

 José Saramago يعلن جوزيه �ساراماكو

داب  وهو اأديب حا�سل على جائزة نوبل يف الآ

عام 1998 عن حتفظاته فيما يتعلق بح�سور 
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التكنولوجيا الت�سالي������ة اجلديد بقوله »اإن 

أك������رث ذكاء ونباه������ة  املعلوماتي������ة ل جتعلن������ا ا

أنها ت�سعنا يف دائرة التقارب  وحكمة ملجرد ا

مع الب�رص. فالو�سول اإىل املعلومات والوثائق 

التي نحتاجها عرب تقانة الت�سال وتوا�سلنا 

عرب امليديا الرقمية وال�سبكة العنكبوتية اأمر 

قد ل مير مرور الك������رام، فهناك ثمة خطر 

ن�ساين يف عالقاتنا  يتمثل يف غياب البعد الإ

ويف تفاعلن������ا كب�رص وهي ظاه������رة ا�ستالبية 

اغرتابية بامتياز. فامليديا الرقمية والتوا�سل 

ال�سحري املدجج بالتكنولوجيا يهز اأعماقنا 

وي������ردم اأحا�سي�سنا ويرجم اإن�سانيتنا ويدفعنا 

اإىل وثني������ة التكنولوجيا اجلدي������دة وعبودية 

اأ�سنامها. 

فمع هذا التغ������ول التقاين اجلديد تفقد 

أن�سه������ا و�سحرها وعبق  ن�سانية ا الثقاف������ة الإ

وجودها وتتحول اإىل جم������اد وجمود يقذف 

يف القل������ب ق�سعري������رة الوح������دة والنف�سام 

ن�سانية يف  والنف�س������ال، ويدف������ع احلال������ة الإ

مه������ب الغ������رتاب ال�سام������ل. فالثقاف������ة يف 

أروق������ة ه������ذه التقانة الرهيب������ة مل تعد تكمن  ا

أو  يف التجربة الفكري������ة يف املعاناة الذهنية ا

ن�سانية نف�سه������ا، بل تكمن  حتى املعرف������ة الإ

ح�������رصا يف مهارة البحث ع������ن املعلومات يف 

نرتني������ت ومواقعه ومغانيه ومثالبه  قنوات الإ

ومالهيه. ويف ال�ستغ������راق ال�سامل يف عمق 

هذه ال�سبكات اإذ يقع الفرد يف ن�سوة م�سكرة 

ن�س������اين وتدفعه اإىل �سطوة  تفق������ده احل�س الإ

آلية جامدة متحجرة ل حياة فيها  عالق������ات ا

ألي�س من املوؤ�سف واملجحف اليوم  ول معنى. ا

مر عملية التوا�سل  اأن تتعط������ل يف حقيقة الأ

احلقيقي الوجداين ب������ني النا�س حتت تاأثري 

هذا الجنراف اإىل وثنية الثقافة الت�سالية 

ن�ساين الذي  اجلديدة، اأي ه������ذا التوا�سل الإ

يقوم على احل�سور املبا�رص والتفاعل الثقايف 

املبا�رص بني النا�س يدا بيد روحا بروح وجها 

بوجه؟ 

اإذا كانت و�سائل الت�س������ال واملعلوماتية 

تع������د بطموح������ات واآمال كبرية ف������اإن ذلك ل 

ميك������ن اأن يعزى اإىل �سح������ر مفاجئ. فالقيم 

واملعاي������ري الثقافية وكل العنا�������رص الثقافية 

تبق������ى نف�سها مهما بلغت درجة تطور و�سائل 

التقانة والت�سال الناقلة لها. ومع ذلك فاإن 

أو امل�سا�������س باأحد عنا�رصها  اإفق������ار الثقافة ا

يوؤدي اإىل نتائج اإن�سانية وخيمة، فاللغة، على 

�سبيل املث������ال ولي�س احل�رص، مكون ثقايف اإذ 

ت�سكل عن�������رصا من عنا�������رص الثقافة الكلية 

يف املجتمع، ولكن عندم������ا ت�ستباح وحُتا�رص 

وتُ�سعف وتُفقر فاإن ذل������ك يوؤدي اإىل تهديد 

احلياة الروحية والثقافية برمتها. 

ويف مواجه������ة هذا التح������دي الغرتابي 

أو التكنولوجية ومن اأجل اإحياء  للثقافة املادية ا
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ه������ذه الثقافة اإن�سانيا ومن اأج������ل ال�ستفادة 

املثل������ى من و�سائل الت�سال واملعلوماتية ومن 

أن�سنتها يجب اإخ�ساع هذه التكنولوجيا  اأجل ا

الت�سالي������ة، للدرا�س������ة والتحلي������ل من اأجل 

حتدي������د دينامياته������ا والك�س������ف ع������ن �سبل 

ال�ستفادة من اإيجابياته������ا وجتنب �سلبياتها 

ن�ساين. اإذ  يف مع������رتك التفاعل الثق������ايف الإ

أي�سا اأن ندرك  يبدو �رصوريا اليوم ويف الغد ا

الرهانات الثقافي������ة التي يفر�سها احل�سور 

املكثف لهذه التكنولوجيا الذكية.

 لق������د اأدى الت�سوي������ق املت�س������ارع واملكثف 

رواح اإىل  ج�س������اد والأ �سياء والأ للكلم������ات والأ

ن�ساين يف الثقافة  اكت�ساح البعد الروحي والإ

ن�سانية املعا�رصة، فع�رصنا يعاين من جنون  الإ

الت�سوي������ق املف������رط يف كل املج������الت حيث 

اأ�سبح هذا اجلن������ون الت�سويقي ال�ستهالكي 

ال�سم������ة العامة للع�������رص ال������ذي نعي�س فيه، 

�سياء  وقد دف������ع الت�سوي������ق املفرط ل������كل الأ

حا�سي�س  اإىل اإفق������ار احلياة واإفقادها ن�سغ الأ

وامل�ساع������ر التي تتدفق يف عم������ق التكوينات 

ن�سان. ومع ذلك كله ومع خطورة  النف�سية لالإ

ن�ساني������ة املهددة ثقافي������ا فاإنه  الو�سعي������ة الإ

أو  يج������ب علينا األ ن�س������ع التكنولوجيا ذاتها ا

بذاته������ا يف قف�س التهام، بل يجب علينا اأن 

ن�سان امل�سوؤول عن  نوجه ه������ذا التهام اإىل الإ

الت�سدع الأخالقي والثق������ايف الذي تفر�سه 

هذه التكنولوجيا الت�سالية يف دائرة حياتنا 

أنه يجب علينا اأن  الجتماعي������ة. وهذا يعني ا

نبحث يف الثقافة نف�سها عن احللول املمكنة 

للتحديات التي تفر�سها التكنولوجيا الذكية 

)4(
املعا�رصة.

�سنمية التقانة: 

تن�سج احلي������اة حكمتها يف عمق التجربة 

أب������رز مظاه������ر احلكمة  ن�ساني������ة، وم������ن ا الإ

ن�س������ان يواج������ه التحديات  يف احلي������اة اأن الإ

ن الواحد، وهو يف خ�سم  ويتجاوزه������ا يف الآ

املواجهة والكت�ساف يبدع طرائقه العبقرية 

ومناهج������ه الذكية التي تتيح ل������ه ال�ستمرار 

يف الوجود ومتكن������ه من مواجهة التحديات. 

مثلة والعرب يف  وتقدم لنا احلياة كثرياً من الأ

ا�ستك�ساف املنهجيات الثقافية التي يتبناها 

ن�س������ان يف �رصاعه مع الع������دم، وميكننا اأن  الإ

ن�سان الذي يتعر�س للغرق  ناأخذ هنا حالة الإ

يف مياه البح������ار كنموذج للفعاليات الثقافية 

التي يتبناها يف �رصاع������ه مع املوت والعدم. 

لق������د بين������ت الدرا�س������ات ال�سيكولوجي������ة اأن 

ن�س������ان عندما يتعر�������س للغرق يتخلى عن  الإ

�سياء غ������ري ال�رصورية ويتم�سك باحلد  كل الأ

دنى احليوي للوج������ود ويت�سبث فقط مبا  الأ

ميكن اأن ي�ساعده عل������ى النجاة. وهكذا هي 

ن�سانية ل تعدو اأن تكون م�رصحية  احلي������اة الإ

بدية للنجاة  ن�سان الأ تتجلى فيه������ا حماولة الإ
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م������ن امل������وت والغ������رق. فال�سباح وم������ن اأجل 

ال�ستم������رار يف الع������وم تفاديا للغ������رق يوؤدي 

احل������ركات املتناغمة نف�سه������ا ملوا�سلة العوم، 

وعل������ى من������وال ه������ذا ال�سباح، ال������ذي يناغم 

حركاته للنج������اة وال�ستمرار يف العوم، نفعل 

نحن الب�رص يف مواجهة التحديات التدمريية 

حيث نكرر احل������ركات نف�سها التي نقوم بها 

لال�ستمرار يف الوجود واملحافظة على البقاء. 

وهنا علينا اأن ندرك باأن هذه احلركات التي 

نكررها يف تناغمها وتنا�سقها لي�ست يف نهاية 

ن�سانية التي متهد لنا  مر غري الثقاف������ة الإ الأ

�سبل الوجود وال�ستم������رار. وهنا كما يف اأي 

م������كان اآخر ف������اإن خربة اخلوف م������ن الغرق 

ت�سمح لنا بالنجاة، وبالتايل فاإن هذه اخلربة 

تعتم������د بال�������رصورة على الثقاف������ة بدللتها 

ن�ساني������ة، اأي ثقافة الروح التي  ومعانيه������ا الإ

ح�سا�س بالوجود.  تنطوي عل������ى كل معاين الإ

ن�سانية  وعل������ى هذا النحو تتجلى احلي������اة الإ

ن�سان يف �رصاع  على �سورة درامي������ة ت�سع الإ

وج������ودي م�ستمر مع التحدي������ات، وتلك هي 

ن�سانية،  الدراما التي متثِّل جوهر احلياة الإ

ن�سانية باخلطر �رصوريا  حيث يكون وعي الإ

وحيويا لال�ستمرار والوجود. وهذا يعني اأن 

ن�سانية �ستكون م������ن غري الثقافة  احلي������اة الإ

الروحي������ة معر�سة لو�سعي������ة التدمري الذاتي 

أو  ال������ذي لميكن������ه اأن يق������ف عند ح������دود ا

�سدود. 

يقول فريناند دميون يف هذا اخل�سو�س: 

ميثل تدمري اللغة والثقاف������ة والتفكري كارثة 

ن�سانية بامتياز، وهذا بدوره ميثل  روحية لالإ

ن�سانية. اإنها يف  ماأ�ساة روحي������ة يف احلياة الإ

ن�سان  مر لكارثة عندما ي�ساب الإ حقيقة الأ

ن�ساين. فالفنون اجلميلة  يف هويته وعمقه الإ

حتم������ل يف ذاتها قيمة تربوي������ة اأكرث �سموا -

ن�سان  قيمة تتمي������ز باأنها حيوية و�رصورية لالإ

ن�ساني������ة- من هذه التي توجد يف التقانة  والإ

ن الواحد. فالفنون اجلميلة  وعلومه������ا يف الآ

ن�ساين على  ن�سان وبجوه������ره الإ ترتب������ط بالإ

نحو كلي، حيث تعرب عن طموحاته واأحالمه 

ن�ساين  أماني������ه وتطلعاته وتخاطب عمقه الإ وا

ثم تهب������ه املعن������ى والدللة لوج������وده وغايته 

ن�سانية، وبعبارة اأخرى اإنها ت�سكل اأحا�سي�س  الإ

ن�س������ان الداخلي������ة. ومع اأهمي������ة اجلوانب  الإ

اجلمالية له������ذه الفنون اإل اإنه������ا يف النهاية 

تتجلى يف اأدوات وو�سائط تناأى عن املقا�سد 

ن هذه الفنون حتاول  الكربى للف������ن بذاته، لأ

ن�ساين وت�سمو به فوق  اأن تنه�س بالعق������ل الإ

دوات والو�سائط.  التحديدات ال�سيقة لالأ

لقد ب������ني بياجيه يف كث������ري من حماولته 

باأن الذكاء احل�سي احلركي يقف عند حدود 

التكيف العملي، بينما يعمل الذكاء النظري 
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على اإدراك املعرفة بذاته������ا ولذاتها. ويبني 

من جهة اأخرى باأن انتقال الطفل اإىل التفكري 

ال�سفوي والتاأملي يرتافق ببع�س ال�سعوبات. 

فالطفل بعي�س فرتة طويلة من الزمن يف ظل 

التمثل احل�سي احلركي، ومهما يكن م�ستوى 

التكيف الذي يحقق������ه، فهناك دائما مفهوم 

ن الطفل ل  النتيج������ة العملية احلا�سل������ة: ولأ

ي�ستطيع دائما اأن يرتجم مالحظاته يف ن�سق 

�سفوي و�سور تاأملية فاإنه يلجاأ اإىل تدوين هذه 

املالحظ������ات يف �سورة خمطط ح�سي حركي 

اأي يف �سورة خمطط للفعاليات املمكنة. ومع 

أنه من  ج������راءات املعرفية اإل ا اأهمية هذه الإ

ال�سع������ب اأن نتحدث ع������ن و�سول الطفل يف 

هذا امل�ستوى اإىل نوع من التفكري املجرد. 

فالتكنولوجيا تقدم فوائد جّمة ول�سيما 

عندما توظف يف حّل امل�سكالت التي تواجه 

م�سار احلياة الجتماعية، حيث يعتقد على 

أنه������ا قادرة على ح������ل م�سكلة  �سبي������ل املثال ا

الالم�س������اواة، اإذ ميكن اأن تك������ون يف متناول 

جميع اأفراد املجتم������ع. ولكن اخلطر الكبري 

الذي تفر�سه هذه التكنولوجيا يتمثل يف جنوح 

ح�سا�س املطلق بروح  العقلية التقني������ة اإىل الإ

أنها غري قادرة  ثر ا الق������وة، حيث يبدو على الأ

ن�سانية.  على حت�س�������س املعاين وامل�ساع������ر الإ

وميك������ن التعب������ري عن ذلك بق������ول هولدرلن 

Hölderlin« اإنه من غري اجلمال الروحي 

أ�سبه برئي�س  فاإن العقل يفر�س نف�سه ب�سورة ا

العم������ال ال������ذي ل ياأخذ بع������ني العتبار اإل 

نتائ������ج العمل ول ياأخ������ذ باحل�سبان اأي �سيء 

اآخر يتعل������ق باملعاين والعواط������ف وامل�ساعر. 

فالفعل التقني ميتل������ك اأهداف قريبة املدى 

وحمددة، مثل اإن�ساء حمركات واأجهزة معينة، 

ولك������ن التقني الذي يق������وم بالعمل يبحث يف 

الغال������ب عن تربي������رات لنتاج������ه التقني. ول 

يوج������د هناك اأي �سبب تقن������ي مينعه بالتايل 

أ�سلحة للقت������ل. فعقلية التقني ل  من اإنت������اج ا

أن�س������اق القيم القائمة،  تاأخذ بعني العتبار ا

وبالت������ايل، فاإن هذه العقلي������ة توؤدي يف نهاية 

ن الدين  م������ر اإىل اإفناء املقد�س و�سقوطه لأ الأ

ن�سانية والرموز واملعاين  واملقد�س والقيم الإ

ل جت������د مكانها يف لغ������ة التكنولوجيا ذاتها. 

همية التي يهبها  �سارة اإىل الأ وهنا ميك������ن الإ

دو�ستوف�سك������ي اإىل املعاين بقوله »اإن اجلمال 

أك������رث اأهمية و�رصورة م������ن اخلبز، فاجلمال  ا

وحده هو اله������دف الوحيد واحلقيقي الذي 

ن�س������ان من اأجل������ه، وبالت������ايل، فاإن  يحي������ا الإ

جيال اجلديدة �ستفقد نف�سها اإذا مل ت�ستطع  الأ

)5(
اأن ت�سري على هدي اجلمال«.

لق������د بينت الدرا�س������ات اجلارية يف هذا 

امل�سمار، اأن تزاي������د هيمنة و�سائل الت�سال 

واملعلوماتية، يرتافق مع �سياع كبري للتجربة 

ن�ساني������ة، ومع �سعف هائ������ل يف التوا�سل  الإ
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ن�س������اين، ومن ثم مع  الجتماع������ي بطابعه الإ

فراد،  ات�ساع م�ساحة العالقات ال�سلبية بني الأ

ن�ساين بفعالياته  وت�ساوؤل م�ستويات املخيال الإ

بداعية والتاأملي������ة. وي�ساف اإىل ذلك، اأن  الإ

التكنولوجي������ا اجلديدة جتع������ل التوا�سل مع 

خرين اأكرث جتريدا، كما يالحظ اأن حلول  الآ

ع������الم م������كان التوا�سل احلقيقي  و�سائل الإ

ن�سانية وتزايد  يوؤدي اإىل غياب احل�سا�سية الإ

العنف. 

أو اإبهام  ويبدو وا�سحا الي������وم دون لب�س ا

اأن التكنولوجيا الت�سالية توؤدي اإىل نوع من 

أنها توؤدي اأي�سا اإىل  ن�ساين، كما ا اخلم������ول الإ

تنومي الوظائف احليوية لبع�س قوى اجل�سد 

قدمون  وتعطي������ل خ�سائ�سه الن�سط������ة. فالأ

كان������وا اأكرث قدرة منا نح������ن املعا�رصين على 

بن������اء املعج������زات احل�ساري������ة بو�سائل تقنية 

أننا يف ع�رصنا  ب�سيط������ة. ومما ل �سك في������ه ا

هذا نحقق اإجنازات ح�سارية تقنية متطورة 

جداً بالقيا�س اإىل املراحل التاريخية ال�سابقة، 

ولكن هذا يت������م بتو�سط تقنيات هائلة جتعل 

من مهارتنا اليدوية اأقل كفاءة وقدرة قيا�ساً 

قدمني. فامله������ارات اليدوية  اإىل مه������ارات الأ

توؤدي اإىل بناء قدرات ج�سدية تتعلق بالنظر 

خرى.  الأ ن�ساني������ة  الإ وال�سم������اع واحلوا�������س 

فاحلوا�������س التي يتمتع بها الفالحون و�سكان 

الغابات وال�سحراء تتميز بدرجة عالية من 

الدقة والرهافة والنباهة وذلك بالقيا�س اإىل 

حوا�س �سكان املدن املعا�رصين. 

ع������الم تعمل على  فو�سائ������ل الت�سال والإ

اإث������ارة ف�سولنا باملعنى ال�سلب������ي للكلمة، اأي 

أنها تثري ف�سولن������ا فقط فيما يتعلق باجلدة  ا

واجلديد والتنوع دون انقطاع. ومن املاأ�ساوي 

اأن ه������ذه التكنولوجي������ا ل تدف������ع اإىل التاأمل 

أو اإىل ا�ست�سعار اجلمال  واملالحظة والت�ساوؤل ا

وا�ست�������رصاف املعاين، اإنها جتعلنا نرى ولكنها 

دراك والتق�سي،  ل حتثن������ا على الفه������م والإ

وتاأثريها يف الغالب يقف عند اإثارة الف�سول 

باجلديد واحلديث واملتغري ولي�س �سيئا اآخر. 

وه������ذا الف�سول باجل������دة ل يعطي يف نهاية 

م������ر غري ال�سع������ور بال�سج������ر وال�ستغراق  الأ

نها  يف ال�سته������الك وال�سي������اع يف البتذال لأ

ل متتل������ك يف ذاتها عل������ى اأي معنى اأو دللة 

قمين������ة بالفرد م������ن زاوي������ة اإن�سانية. فنظرة 

الف�س������ويل بالتاأكيد تختلف عن نظرة الذكي 

والطموح واملريد والعا�سق اأي�سا. فالف�سويل 

ن هناك في�ساً  أك������رث لأ ل ي�ستطي������ع اأن يرى ا

�سي������اء التي ميك������ن اأن يراها، فنحن  م������ن الأ

اليوم نعي�س يف ع�������رص يهيمن فيه ال�سجيج 

الب�������رصي الهائ������ل واملتنام������ي ب�س������ورة غري 

معه������ودة، وهذا يقلل كث������رياً من قدرتنا على 

الروؤية وال�ستب�سار. وعلى خالف ذلك فاإن 

الطموح واملريد واملوؤم������ن يريد اأن يرى اأكرث 
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�سي������اء، اإنه يري������د التوغل يف 
م������ن ظاهر الأ

أبعد الدللت  اأعم������اق املعاين وا�ستك�س������اف ا

�سياء وماهيتها. وهنا  ن�سانية يف طبيعة الأ الإ

ميكن القول اأن التكنولوجيا املعا�رصة تدفعنا 

اإىل جماهل الف�سول ول تريدنا اأن نتوغل يف 

دهالي������ز احلقيقة بعبارة اأخرى تريد اأن تثري 

ف�سولنا ال�ستهالكي ول تريد ا�ستثارة الفهم 

والتق�سي يف جمال الدللت واملعاين. 

اأن�سنة الثقافة: 

تق������ول احلكم������ة القدمية »ك������ن حكيما 

ر�������س واإل فادفن يف جوفها كل ما قراأت  كالأ

من الكتب«. فاحلكم������ة مبعنى الذكاء متثل 

ن�سان يف  الطاقة احليوية الت������ي يعتمدها الإ

حتقي������ق ازدهاره وبناء قدرت������ه على التكيف 

وال�سيط������رة على مق������درات وجوده ومواجهة 

التحديات الت������ي تنتهك م�سريه. وهذا يعني 

ن�سان لثقافة حقيقية متكاملة  اأن امتالك الإ

أداء مهماته الوجودية  العنا�������رص ميكنه م������ن ا

بكفاءة واقتدار يف خمتل������ف جمالت احلياة 

العلمية واملهنية والجتماعية. فالفرد الذي 

ميتلك القدرة على التفكري والتاأمل واملوازنة 

ن�سان الذي ي�ستطيع  والتمييز والتب�رص، هو الإ

اأن يطور قدرته على التخيل والت�سور وبناء 

اإح�سا�سه اجلمايل والأخالقي، وهو يف نهاية 

مر الكائن الذي ي�ستطيع اأن يحقق النجاح  الأ

ف�سل.  وال�سع������ادة واأن يوجه حيات������ه نحو الأ

أبدا جتاه������ل اجلانب املهني  وه������ذا ل يعني ا

ن�سان.  والعلمي واملادي يف حياة الإ

فاحلياة تتطل������ب اأن يكون امل������رء مثقفا 

ثقاف������ة اأخالقي������ة اإن�ساني������ة من جه������ة، كما 

تتطل������ب اأن ميتلك اخل������ربة العملية واملهنية 

يف جمال احلياة من جه������ة اأخرى. وكلتاهما 

اخلربة والثقافة ت�سكالن معاً جناحي احلياة 

فكار النظرية  ن�سان. فالأ احلرة الكرمي������ة لالإ

الت������ي تفقد �سياقها الواقعي يف انف�سال بنّي 

مع الواقع، اأي ه������ذه التي ل تالم�س احلياة 

أف������كار عقيمة  وتتفاعل م������ع معطياتها هي ا

ل معن������ى له������ا ول خ�سوبة فيه������ا، اإنها اإن مل 

تتخا�س������ب مع الواق������ع وتن�سغ من������ه �ستكون 

ثقافة ا�ستظهارية تراكمية تثقل على الذاكرة 

أو تنه�������س بالوج������دان.  ول حتي������ي العق������ل ا

فالتفكري ميار�س وج������وده وفعاليته يف اأر�س 

الواقع واحلياة واحلا�������رص وامل�ستقبل اأي�سا، 

وهكذا نق������ول كما تقول احلكم������ة القدمية 

»باأن �سفح������ات الكتب عقيمة ي������ا �سديقي 

ولكن احلياة هي الت������ي تثمر وتغني وتغتني 

وتت�سف بالعط������اء«. فالثقافة احلقيقية هي 

هذه التي تنجم عن �س������دام الفكر والواقع، 

حي������ث يعمل الفكر يف دائرة ه������ذا الت�سادم 

احلي على تناول الق�سايا احليوية للوجود، 

وهي يف دائ������رة هذا التن������اول تُوم�س �سعلة 
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ن�ساين الذي ميتل������ك القدرة على  ال������ذكاء الإ

�سي������اء وا�ست�رصاف مع������اين احلياة  اكتن������اه الأ

آفاقه������ا. فالواقع ميثل الرافعة  وا�ستك�ساف ا

�سا�سية للفكر والثقافة، ومن هذا املنطلق  الأ

ميك������ن القول باأن الكت�ساب الكمي للمعارف 

ي�سع������ف فاعلية الفكر اخل������الق ول ي�سمد 

يف مواجه������ة ع������امل يتدفق باحلي������اة والتطور 

بداع، ول يكون هذا  وامل�سوؤولي������ة واجلدة والإ

العل������م حقيقيا اإل يف دائ������رة التخا�سب مع 

ن�سانية وخري هو  الواقع واحلقائق واحلياة الإ

ما يقول ال�ساعر العربي: 

ْه���ِل���ِه الأ َزْي�����ٌن  ال��ع��ق��َل  اأنَّ  َت����َر  اأمل 

التجاِرِب العقِل طوُل  كماَل  واأنَّ 

ن�سانية بلغت اليوم درجة  فالتحديات الإ

هائلة من التعقيد وانفلتت من عقالها، ول ريب 

ن�سانية اجلديدة املعقدة  اأن هذه التحديات الإ

ن�سان املعا�رص مزيدا  والهائجة تتطلب من الإ

من الذكاء واحليوي������ة والقدرة على التفكري، 

ن�ساني������ة احلقيقية هي وحدها  والثقاف������ة الإ

ن�سان اإىل م�ستوى  التي ميكنها اأن ترتقي بالإ

املواجهة احل�سارية لع������امل متوح�س تت�سادم 

ن�سانية والطبيعية يف مركب  فيه كل القوى الإ

ن�سان وقدرته  اإ�سكايل �سادم ي�ستنفر ذكاء الإ

أ�سطورية  الهائل������ة. فالع������امل يتغري بطريق������ة ا

ن�سانية تكت�سح العامل من حيث  والتحديات الإ

الكم والنوع، ويف دائرة هذا الكت�ساح والتغري 

�سيك������ون ال�ستك�ساف والت�سخي�س والختيار 

واملوازنة والت�سني������ف اأهم بكثري من احللول 

التي ميك������ن اأن ت�ستجيب له������ذه التحديات. 

فنحن اليوم يف عامل يتطلب املزيد من القدرة 

عل������ى ال�ستك�ساف والتحلي������ل والفهم وهذا 

ن�ساين الذي يتمثل يف  كل������ه يرتهن بالذكاء الإ

معرفة تتخ�سب بامل�ساعر وتن�سقل بالتجربة 

وتغتني باملعان������اة وت�ستلهم املعاين والدللت 

كي تكون قادرة عل������ى ا�ستجواب العامل فهما 

وا�ستك�سافا. 

 فاحلياة العملية مبتطلباتها ومقت�سياتها 

أ�سا�سي������اً للثقافة احلقيقية،  ت�س������كل م�سدراً ا

ن�سان  نها متّكن الإ وهذه الثقاف������ة �رصورية لأ

من مواجهة التحديات التي يفر�سها الواقع 

ن�س������اين املعا�������رص، اإذ ل  احل������ي للوج������ود الإ

أو حّق������ة من غري ات�سال مع  ثقافة حقيقية ا

نه  ح������داث اجل�سام، لأ الواقع وتفاعل مع الأ

عندما حتدث املواجهة ب������ني العقل والواقع 

تنقدح الثقافة احلقيقية وتتقدم. فالطبيعة 

ن�ساني������ة كما يرى هيغل لي�ست معطى كليا  الإ

ط������الق، اإذ هي -اأي  فطري������ا على وج������ه الإ

ن�سانية- رهن ال�سورة امل�ستقبلية  الطبيعة الإ

ن�س������ان، اأي ال�س������ورة الت������ي يج������ب على  لالإ

ن�س������ان اأن يرت�سم على منوالها يف مقامات  الإ

احلياة املفعمة بالتجربة والعطاء. فالثقافة 
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ن�س������ان من املحلي اإىل  احلقيقي������ة تنه�س بالإ

الكوين، ومن اجلزئي اإىل الكلي، ومن احل�سي 

اإىل املجرد، وم������ن الظاهر اإىل الباطن، ومن 

ن�سان  على، وهذا كله ميكن الإ دنى اإىل الأ الأ

�سياء باأنوار العقل  من القدرة على روؤي������ة الأ

ن�سان بدون ثقافة اإن�سانية حّرة  الكا�سفة: فالإ

ولي������ة الفورية  يبقى يف م�ست������وى الفطرة الأ

أبعد من قدميه ول  حيث ل ي�ستطيع اأن يرى ا

أذنيه، وبالتايل فاإن  ي�سمع اأكرث مما يق������ع يف ا

�سياء �ستكون روؤي������ة ذاتية انفعالية  روؤيته لالأ

وىل  انقيادية، فهو يف هذه احلالة الفطرية الأ

أو  �سي������اء بعني العقل ا ل ي�ستطي������ع اأن يرى الأ

مبنطق الثقاف������ة العلمية التي تتطلب الذكاء 

حكام  واملو�سوعي������ة والفطنة الثقافي������ة. فالأ

امل�سبقة غالباً ما تنم عن روؤية ذاتية اأحادية 

ن�سان  الجتاه، ومث������ل هذه الروؤية تفق������د الإ

�سياء  قدرته على روؤي������ة املعاين احلقيقية لالأ

كما تفقد املرء املعاين والدللت التي ميكن 

خرين حول هذه  اأن توجد يف وجهات نظر الآ

احلقائق ذاتها. 

ن�سان املثقف تكون  فال�سمة التي متيز الإ

�سي������اء وا�ستك�ساف  يف قدرته عل������ى وعي الأ

خفاياه������ا وقراءة خمتل������ف الحتمالت التي 

ن�سان  ت������دور يف جمالتها، وهذا يعن������ي اأن الإ

أو  �سياء بع������ني ال�سقر ا املثق������ف هو ي������رى الأ

نه  �سعة ما حتت احلم������راء وما بعدها لأ بالأ

ميتلك اأدوات التحليل العقلي وملكات التفكري 

العلمي. ومثل هذه الوعي يتميز بقدرته على 

املحاكم������ة والك�سف عن املع������اين والدللت، 

فالعل������م غالباً ما يك������ون مو�سوعياً وحيادياً، 

أي�ساً تكون الثقافة احلقيقية عندما  وهكذا ا

تتح������رى الواق������ع على نح������و مو�سوعي دون 

أيديولوجية.  أو ا أناني������ة ا أو ا حتي������زات ذاتي������ة ا

وهذا يعني اأن الثقافة احلقيقية تكون بقدرة 

أية  �سياء كما هي دون ا املثقف على اأن يرى الأ

أو �سخ�سية.  أكانت ذاتية ا اإ�سافات خارجية ا

فالكونية الثقافية تعني القدرة على م�ساهدة 

م������ور يف حقيقتها ولي�س فيم������ا يُنزع اإليه  الأ

أ�سكال الذاتاني������ة وامل�سالح  بعيداً ع������ن كل ا

�سا�سية  نانية املفرطة وتلك هي الفكرة الأ الأ

التي يراها هيغل يف كونية املثقف والثقافة.

�سغاء:  فن اال�ستماع واالإ

�سا�س������ي، الذي ينبغي  يتمثل ال�������رصط الأ

خرين،  عل������ى امل������رء اأن ينطلق منه لفه������م الآ

حكام  وا�ستطالع وجه������ات نظرهم جتنبا لالأ

حادي������ة، يف عملية ال�ستماع اإىل  الذاتية والأ

أنف�سه������م. فكثري من النا�س يعطون  خرين ا الآ

ن�س������ان على التحدث،  همي������ة اإىل قدرة الإ الأ

ويرون اأن تعلم ال������كالم اأكرث اأهمية من تعلم 

خ������ر بطريقة  ال�سم������ت وال�ستم������اع اإىل الآ

الهتم������ام والحرتام. وهنا يج������ب علينا اأن 

أيهما اأكرث اأهمي������ة: تعليم الطالب  نت�س������اءل ا



ن�ساين يف الثقافة الكونية املعا�رصة؟ اأين اجلانب الإ

41 العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2010

أم ال�ستم������اع؟ واإنه ملن املوؤكد تربويا  الكالم ا

اليوم باأن تعلي������م التالميذ فن ال�ستماع من 

اأجل ال������كالم، اأو فن الكالم بع������د ال�ستماع 

اجليد، يحتل مكانة تربوية هامة يف التعليم 

ن�ساين لي�س وعاء منلوؤه  احلديث. فالعقل الإ

بل ن������ارا نوقدها، ويف هذا الق������ول ا�ستعارة 

تربوية من معني الفكر الرتبوي عند مونتيني 

حيث يق������ول: »الطفل لي�������س زجاجة ينبغي 

ملوؤه������ا بل نارا يجب اإ�سعاله������ا«. وميكن لنا 

هن������ا ا�ستعارة كانط يف قوله: »اإن املعرفة يف 

اأف�س������ل اأحوالها يجب اأن تنتزع من الفرد ل 

اأن ت�سكب فيه«. 

 فنحن الي������وم مطالبون بفه������م التعقيد 

القائ������م يف عامل م������ا بعد احلداث������ة وتفكيكه 

وال�سيط������رة عليه، وه������ذا يتطلب منا تاأ�سيل 

الفكر وتطوير اإمكانيات التفكري العميق اإىل 

مر منا  أبع������د حّد ممكن، كما يتطلب هذا الأ ا

اإيجاد �سيغ متنوعة وفعالة للتوا�سل الفكري 

بني النا�س حيث يوؤدي هذا اإىل تنامي الذكاء 

وتطوره، كما يقت�سي مزي������دا من الت�سامن 

فراد يف مواجهة التحديات  ن�ساين بني الأ الإ

ن�ساني������ة املعا�رصة. ففي كل املجالت التي  الإ

ن�سان ترتهن احلقيقة  ن�ساني������ة والإ تتعلق بالإ

�سغاء وال�ستماع الدقيق العميق  ب�رصورة الإ

خر وا�ستيفاء خمتلف  املنظم التفاعلي اإىل الآ

وجهات النظ������ر املمكنة حول هذه احلقيقية 

�سغاء ودوره الرتبوي  أو تل������ك. ويف اأهمية الإ ا

يقول مي�سيل كروزييه »هوؤلء الذين يعرفون 

خر ميكنه������م وحدهم  �سغ������اء اإىل الآ ف������ن الإ

�سغاء  اإبداع خطاب عقلي موؤثر وفاعل«، فالإ

خر والت�سامح  ول لحرتام الآ ميثل ال�رصط الأ

معه وهذا ب������دوره يتحول اإىل اإمكانية حلوار 

دميقراطي مثم������ر وفع������ال. ول نق�سد هنا 

بال�ستماع هذا النوع ال�سلبي كهذا الذي تراه 

أو التلقيني،  يف املدار�س اأو يف التعليم البنكي ا

حيث يتكلم املعلم وي�ستمع الطالب ويدّون دون 

تفكري اأو حكمة قوامها حتليل وتفكري ونظر، 

ب������ل نق�سد ب������ه نوعاً من الفعالي������ة الذهنية 

يجابية الت������ي تثمر العقل وتغني الوجدان  الإ

ن�سان، ورب احلكمة العربية  وتطور فاهمة الإ

قد اأ�سابت عني احلقيقة يف القول: اإن بع�س 

�سغاء فنا. القول فن فاجعل الإ

فامل�سلم������ات العامة الت������ي يتحدث عنها 

 de يف كتابه نقد ملكة احلكم Kant كانط

 la Critique de la faculté de juger
ن�ساين  تر�سم النموذج املثايل لهذا التفكري الإ

ال������ذي يحدد ما يج������ب اأن يكون عليه الفكر 

ح������ا بالذكاء مت�سبعا  كي ي�سبح تفكريا من�سّ

بالقدرة على ا�ستك�ساف احلقيقية وا�ستلهام 

معانيها، وتاأخذ هذه امل�سلمات الثالثية عند 

كانط �سورة دع������وة اإىل التفكري وفقا لثالثة 

 :
)6(

قواعد
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1- فكر ذاتي������اً على اأن يك������ون تفكريك 

نابعا منك، اأي اأجعل التفكري نابعا من ذاتك 

خر.  أيا كان هذا الآ خر ا دون ال�ستناد اإىل الآ

فاحلرية تعني القدرة على التفكري الباطني 

دون تاأثري للقوال������ب الذهنية املفرو�سة على 

املجتم������ع والقدرة عل������ى التحرر من اخلوف 

الداخل������ي ال������ذي يب������دد الوح������دة الداخلية 

ن�سان. لالإ

2- فك������ر بطريقة ت�س������ع نف�سك فيها يف 

خرين.  مكان الآ

3- فك������ر دائم������اً بطريق������ة تك������ون فيها 

متوافقاً مع ذاتك. 

فالنفتاح الذهني الذي يو�سي به كانط 

أ الكونية اأي جتاوز التبعية  يرتكز على مب������دا

الفكري������ة والثقافية، وهذا بال�رصورة يتطلب 

نانية وال�سخ�سية والذاتية  جتاوز النزعات الأ

يف عملي������ة التفكري والتاأم������ل والنظر، فهذه 

امل�سلم������ة التي تريد للف������رد األ يكون �سجينا 

خر اأملتها العقائد  نظمة فكرية فر�سها الآ لأ

املجتم������ع.  يف  ال�ساكن������ة  يديولوجي������ات  والأ

فاحلرية هنا حرية الفكر والتعبري والنطالق 

أنه  من الذاتي اإىل املو�سوع������ي. وهذا يعني ا

ن�ساين واأن  يجب على املرء اأن يثق بذكائه الإ

أبو  يقدر ملكة احلكم لدي������ه، ويف هذا جند ا

العالء املعري �سباقا حيث يقول �سعرا: 

بعقٍل ��َت  �����سْ ُخ�����سِ اإْن  ال��غ��ّر  اأي��ه��ا 

ف�����اّت�����ب�����ْع�����ُه، ف����ك����ّل ع����ق����ٍل ن��ب��ي

مر يقول اجلوزي »يف التقليد  ويف هذا الأ

نه اإمن������ا خلق للتدبر 
اإبط������ال ملنفعة العقل لأ

والتاأمل، وقبيح مبن اأعطي �سمعة ي�ست�سيء 

 .
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به������ا اأن يطفئه������ا ومي�س������ي يف الظ������الم«

ن�س������ان ميتلك العقل وهنا جند باأن كانت  فالإ

يدعو اإىل توظيفه فلي�س كافيا اأن يكون لديك 

عقل ما مل تكن لديك الرغبة يف توظيفه ويف 

ه������ذا يقول ديكارت وي�سي������ف: »ل يكفي اأن 

يكون للم������رء عقل، بل املهم ه������و اأن يح�سن 

ا�ستخدامه«. 

وميكنن������ا اأن نر�س������د يف القاعدة الثانية 

خ������ر وتقدير وجهة نظره  أ الحرتام لالآ مبدا

أ�سا�س������ي من �������رصوط املعرفة  وهذا �������رصط ا

ن�سانية يف ك�سبها  حيث تت�سافر اجله������ود الإ

و�سقله������ا واإن�ساجها يف حلة فكرية متجددة 

ق������ادرة عل������ى التوغ������ل يف عم������ق احلقيقة 

واكتناهه������ا. فاملحامي �سيك������ون �سعيفا اإذا 

مل يح�������رصّ ملرافعت������ه ب�سكل م�سب������ق من اأجل 

مواجهة املحامي اخل�سم ومقارعته باحلجة 

دلة.  والأ

فالعقل املتمر�������س ل ياأخذنا مبا�رصة اإىل 

فلك احلقيقة بل ي�سعنا قبل ذلك يف م�سارات 

من التاأكيد والنفي واجلدل وال�سك واليقني 

وعرب ه������ذه املحطات وامل�س������ارات الفل�سفية 
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ياأخذنا يف النهاية على ب�ساط الفكر النقدي 

احلر اإىل مقامات جوهر احلقيقة ومنازلها، 

همية الكربى  وهذا كله يعني وي������دل على الأ

لبن������اء العقل النق������دي وال������روح النقدية يف 

ن�سان ويف الطالب ويف املريدين على حّد  الإ

�سواء. 

وه������ذا كله ياأخذنا اإىل الق������ول باأن تقانة 

الت�س������ال واملعلوماتي������ة يف جم������ال الرتبي������ة 

واملدر�س������ة ل ميكنها اأن تكون مفيدة ومثمرة 

ما مل ترتبط ارتباطا حيويا بالثقافة الروحية 

أثرنا همومه و�سجونه.  والفكر النقدي الذي ا

أية ممار�سة  وميكن التاأ�سي�س عل������ى ذلك اأن ا

تربوية تكنولوجية ل تقوم على تعزيز التفكري 

احلر اأو على املبادهات وال�تاأمل والنظر هي 

ممار�س������ة �سلبية �سارة بالطف������ل والطالب. 

وهذا يعني اأن التكنولوجيا يجب اأن تت�سافر 

مع الذكاء واأن تعزز قدرات الطفل والتلميذ 

على التاأمل والنظر. 

داب.  روح الثقافة: اجلمال واالآ

همية الكربى  ولوية والأ هل يجب اإعطاء الأ

لعملية اإيق������اظ اخليال عند الطفل من اأجل 

تنمي������ة ذكائه و�سعوره باحلري������ة وا�ستك�ساف 

احلقيق������ة والق������درة على التفك������ري الذاتي؟ 

أو املتعلم اأكرث قدرة  وه������ل هذا يجعل الطفل ا

على التحرر من ال�سعور بالق�سور وال�سعف 

واحلزن وال�ستالب والت�سلط؟ فمن املعروف 

اأن ملك������ة التخيل اأ�سيلة يف نف�س الطفل واأن 

التجربة اجلمالية تنزع اإىل احل�سور بطريقة 

ن�سان وهذا يتجلى يف  فطري������ة وعفوية يف الإ

احلب املتدفق للمو�سيقى وامليل الفطري اإىل 

ال�سعر والغناء والت�سوير. وهكذا فاإن الطفل 

أث������ر بالعامل ال������ذي يح�سنه عرب  غالب������اً ما يتا

فعاليات كونية تت�س������ف بالروعة واجلمال. 

لق������د اعتقد بودلري باأن اجلم������ال يلعب دوراً 

ن�سان، ويف  حيوياً يف التكوي������ن الأخالقي لالإ

مر يق������ول نيت�س������ة اإن احلق واخلري  ه������ذا الأ

ل������ن يتاآخيا اإل متحدي������ن يف اجلمال، وهذا 

يعن������ي اأن احلقيقة ل معنى لها اإل يف حلتها 

بداع وينه�س  اجلمالية. فاجلمايل ي�ستوحي الإ

به في�سمو بالفرد روحياً واإن�سانياً. 

فالذكاء كم������ا اأ�رصنا يغتذي عرب احلوا�س 

وي�ستوح������ي وجوده م������ن مع������ني التق�سيات 

اخلارجية التي توؤديها. فالفن يقدم لنا ن�سقا 

من املعاين والدللت الت������ي تن�ساأ يف الواقع 

املح�سو�������س الذي يتمي������ز بالغن������ى والتنوع، 

وهو الواقع الذي يغن������ي الذكاء عرب مقاربة 

ن�ساني������ة، فاجلمال الذي يفي�س  احلوا�س الإ

ن�ساين  يف معطي������ات الواق������ع الطبيع������ي والإ

يوقظ الروح ويلهم العبقرية ويحرك عنا�رص 

ب������داع العقل������ي والذهني. وه������ذا بديهي،  الإ

أوثان العبودية،  فالفن يوقظ العقل ويحطم ا

ن�سان اإىل حم������راب احلرية، ويف  وي�سم������و بالإ
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ه������ذا املقام يق������ول �سيلر، يف كتاب������ه ال�سهري 

ن�سان«: ل  »ر�سائ������ل يف الرتبية اجلمالي������ة لالإ

ن�سان اأن ي�سق طريقه نحو احلرية  ميك������ن لالإ

اإل ع������رب اجلمال، وهذا الق������ول �سنو القول 

الرائ������ع لنيت�سة »باأن احلق واخلري لن يتاآخيا 

اإل متحدي������ن يف اجلمال«. فاجلمال ي�ستنفر 

ن�سان اإىل الت�ساوؤل احلّر العبقري عن  عقل الإ

ن�سانية الكربى  الكون واحلياة والق�ساي������ا الإ

احلق واخلري والظلم والعدل وامل�ساواة. 

وم������ن الطراف������ة العلمي������ة اأن الدرا�سات 

العلمية تبني اأن منو الدماغ يرتبط جوهريا 

بعملية التحفيز اجلمايل والأخالقي، اأي من 

�سئلة احليوية التي يفر�سها اجلمال  خالل الأ

ح������ول الكون مبا ي�سج فيه من معاين. وهذا 

ما يذهب اإليه عامل البيولوجيا كري�ستيان دو 

ديف Christian de Duve، اإذ يرى باأن 

وىل با�ستثارة  منو الدماغ ياأتي بالدرج������ة الأ

احلوا�س، ول�سيما حا�سة ال�سمع وال�ستماع، 

بوين م������ع الطفل ت�سكل  فطريقة تعام������ل الأ

�سا�سي لعملية منو الدماغ والذكاء  املنطلق الأ

أن������ه اإذا اأردت اأن تنمي  لدي������ه، وهذا يعن������ي ا

عق������ل الطفل فاإنه يجب علي������ك اأن تتحدث 

غاين  اإليه منذ حلظة الولدة، اأن تغني له الأ

أذنيه،  واأن تدغدع������ه وتناجيه وتهم�������س يف ا

أو للتو اأن حتّفز ب�رصه  وم������ن ثم عليك لحقاً ا

لوان، وهذا يعني اأن  �سكال والأ باجلم������ال والأ

غنية  الدماغ ي�ستلهم ال�س������وت وال�سورة والأ

يف معادل������ة منائه وتطوره. وبالتايل فاإن هذا 

التحفي������ز ال�سمعي الب�رصي احل�سي �سي�سكل 

بال�������رصورة الدورة احليوية الت������ي توؤدي اإىل 

من������و الدم������اغ وتطوير احلي������اة العقلية عند 

الطف������ل. واإن������ك اإذ حترم الطف������ل من هذه 

ثارة احل�سية الب�رصية فاإن الطفل �سيعاين  الإ

من عاهة عقلية ويفتقر اإىل مقومات احلياة 

الذهني������ة ال�سحيح������ة، وتلك ه������ي النتيجة 

الت������ي ي�سل اإليها ديف عرب درا�ساته واأبحاثه 
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البيولوجية.

وتاأ�سي�سا على ما تقدم ميكن القول باأنه 

كلم������ا تنوعت امل�س������ادر ال�سمعي������ة الب�رصية 

أك������رث نباهة وذكاء. ولذا  كلما اأ�سبح الطفل ا

وانطالقا من ه������ذه احلقيق������ة العلمية فاإن 

املربني يعمدون، من اأجل تطوير وتنمية ذكاء 

الطف������ل، اإىل الرتكيز على اأهمي������ة التحفيز 

احل�س������ي ال�سمع������ي الب�������رصي، وهن������ا يجب 

العرتاف باأن الكم يف هذه ال�ستثارة احل�سية 

لي�س كافيا حيث يجب العناية والرتكيز على 

نوع وطبيعة هذه ال�ستثارة احل�سية النمائية، 

وهذا يعني البحث عن تنمية احل�س اجلمايل 

ثارة احل�سية  حتدي������دا، اأي الرتكيز عل������ى الإ

الب�رصية التي تت�سم بالروعة واجلمال، والتي 

م������ن �ساأنها اأن توقد يف الطف������ل ح�سا عقليا 

ن�ساين احلّر.  وذكاء ذهنيا يت�سم بطابعه الإ
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وهن������ا يج������ب األ جنه������ل اأهمي������ة حا�سة 

همية  اللم�س بو�سفها م�سدرا ح�سيا بالغ الأ

واخل�سو�سية، ومن هنا اأي�سا يجب اأن نقدر 

همي������ة الكبرية لتكنولوجيا املعلومات التي  الأ

تفي�س بالدلل������ة احل�سية الب�رصية. وهنا ل 

عالن عن احلاج������ة اإىل درا�سات  بد م������ن الإ

اأمبريقي������ة ح������ول التاأثري الفن������ي واجلمايل 

لتكنولوجيا املعلوم������ات يف عقل الطفل ويف 

ن�س������اين اجلم������ايل ول�سيما النمو  تكوينه الإ

الع�سبي للدماغ. 

ول ميكن اأن نكون يف دائرة املبالغة اإذا مت 

دب وال�سعر  همية الكربى لالأ التاأكيد على الأ

خرى التي تعتمد الكلمة يف بناء  والفن������ون الأ

بداعية. و�سبب  عقل الطفل وتاأ�سيل روحه الإ

همية وا�سح و�سهل املنال حيث يعرب  ه������ذه الأ

 Iris Murdoch عنه اإيري�������س ماردو�������س

كرث دقة  خري تعبري: »الكلمات هي الرموز الأ

ن�ساين  وحيوية املتاأ�سلة يف ن�سيج وجودنا الإ

ن�سانية كانت دائماً  وبالتايل فاإن حياتن������ا الإ

بالكلمات رهين������ة«، ولي�س غريباً هذا القول 

ن�ساين ل يقوم  املفعم باجلم������ال، فالتفكري الإ

أو باللغة. وجتدر  عرف������اً اأو علماً اإل بالكالم ا

�س������ارة يف ه������ذا اخل�سو�������س اإىل اأهمي������ة  الإ

داب يف اإيقاظ العقل واملعرفة عند الكائن  الآ

دب يعتمد الكلم������ة عن�رصاً  ف������الأ ن�ساين،  الإ

ذن  أ�سا�سياً يف تكوين������ه، والكلمة تخاطب الأ ا

قبل اأن تراها الع������ني، وهذه الكلمات حتمل 

يف طياتها �س������ذرات الفكر والعقل واحلكمة 

ن�سانية، وه������ي يف �سياق حركتها  واخلربة الإ

وتناغمها ت������وؤدي اإىل توليد امل�ساعر واإنها�س 

ن�سانية يف عقل  القي������م وبناء الجتاه������ات الإ

الف������رد ويف كيانه. فالكلم������ات رموز ت�سوغ 

املع������اين وتبني الفكر وتنه�س بالعقل وت�سكل 

يقاع������ات وال�سيغ  الوج������دان، وهنا تلعب الإ

�ساليب الفني������ة يف ت�سكيل الكلمات دورا  والأ

أو  كبريا يف بناء القدرة على التاأثري يف العقل ا

يف الوج������دان. فجمالية الكلمة و�سحرها قد 

ن�سان  يفوق حدود الت�سور يف بن������اء عقل الإ

لف������اظ واملع������اين وال������دللت  وروح������ه. فالأ

والكناية  وال�ستع������ارة  والبالغ������ة واخلطابة 

وال�سج������ع واملوازن������ة ت�س������كل اأدوات جمالية 

دب يف حفز النفو�س وتطهريها.  يوظفه������ا الأ

�سلوب  فعبقرية �سك�سبري بكاملها تكمن يف الأ

دب������ي ال�ساح������ر والفري������د ال������ذي اعتمده  الأ

يف توظي������ف الكلم������ات وا�ستنب������اط املع������اين 

وال������دللت و�سقلها يف حلل جمالية �ساحرة 

اأخ������اذة. فالكلمات ل ميكنها اأن تنف�سل عن 

التفك������ري وتاأثريه������ا يف تكوي������ن العقل يكون 

دائم������ا اأعظم اإذ ما �سقل������ت يف اأفران الفن 

أبدا  وبوتقات اجلمال. ول يوجد هناك �سي ا

دب اأو يحل حمله يف قدرته على  ي�ساهي الأ

خماطبة العق������ل وا�ستنفار مع������اين اجلمال. 
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دب كامل�سباح يطرد ظلمة النف�س وينري  ف������الأ

عتمة العقل فيظه������ر اأعماقه، وهكذا تكون 

دبية الكربى التي تنه�س بالروح  عم������ال الأ الأ

وت�سقلها. 

خ����امت����ة: اأي������ن ن���ح���ن م����ن ث��ق��اف��ة 

االبتذال؟ 

ن�سانية املعا�رصة روحها  تفقد الثقافة الإ

حتت مط������ارق العوملة وامليدي������ا وتكنولوجيا 

الت�سال، وتتحول اإىل ثقافة مادية م�سطحة 

مر يكمن  ل معنى فيها ول دللة، ويف هذا الأ

ن�ساين يف الثقافة. وعندما  م������وت اجلانب الإ

ن�سانية �ستكون  تفقد الثقافة روحه������ا فاإن الإ

ن ذلك يعني  يف خط������ر داه������م م�ستط������ري، لأ

فقدان املعنى والدلل������ة والقيمة يف الوجود 

ومن معاين الوجود. 

يف ظل م������ا ن�ساهده الي������وم من مظاهر 

ثقافية جمنونة تنفلت من عقالها، من اأحداث 

مرعبة وخميفة خملّة بالعقل والوجدان، يقف 

املرء يتاأمل مت�سائال ما الذي يحدث يف هذا 

العامل؟ ما الذي يج������ري يف هذا الكون؟ لقد 

أو �سبه جمنون: حروب  اأ�سبحنا يف عامل جمنون ا

جمنونة، قت������ل باملجان، انته������اك للحرمات، 

ن�سانية  عن������ف واإرهاب، ا�ست������الب كام������ل لإ

أينما كنت الي������وم ويف اأي مكان  ن�س������ان. وا الإ

نظرت �سرتى باأم عين������ك احلالة الغرتابية 

ن�سانية  املرعبة التي و�سلت اإليها الثقافة الإ

أبداً،  املعا�������رصة، وهي حالة ت������كاد ل ت�سدق ا

وكل ه������ذا يدّل على فق������دان الروح الثقافية 

دب والغن������اء والتمثيل واحلياة  يف الف������ن والأ

وال�سيا�سة والقت�س������اد. لناأخذ القرية اليوم 

م�س، عندم������ا تعود اإىل قريتك  ونقارنها بالأ

ن�س والعالقات  بعد طول غياب بحثا عن الإ

ن�ساني������ة التي عرفته������ا ف�ستجد كل ما من  الإ

ن�س  �ساأنه اأن يدفع������ك اإىل دائرة البوؤ�س ل الأ

ن�ساين حيث جتد نف�سك يف دائرة اغرتابية  الإ

ا�ستالبية فالنا�س يف خيامهم وغرفهم املغلقة 

رمبا وراء ال�سا�س������ات واحلوا�سيب يحت�سبون 

أن�سهم م������ع التكنولوجيا الغرتابية  حلظات ا

أو للم�ساعر اأو  ن�سان ا التي ل مكان فيه������ا لالإ

اأ�سبحت احلياة  ن�سانية. لق������د  العالقات الإ

مادي������ة انتهازية برغماتي������ة جمنونة ل قيمة 

ن�سانية،  أبدا للعالق������ات الوجدانية والإ فيها ا

فتجد نف�سك ومن حولك لقمة �سائغة للبوؤ�س 

والن�سي������ان والغرتاب. وعندم������ا ت�ساأل ملاذا 

هذا اجلفاء وه������ذا النف�سام وهذه العزلة؟ 

أيام زم������ان، و�سيخربك  �سيق������ال لك: كان������ت ا

املقربون اإلي������ك وكاأنك ل تع������رف لقد تغري 

م�س،  أنا�س اليوم غريهم بالأ العامل والنا�س، وا

و�سيق������ال لك بالعامية )كل واحد بحاله هذه 
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حوال( وتلك هي الثقافة املادية التي  هي الأ

ن�سان وعلبته بطريقة ل رحمة  ا�ستهلك������ت الإ

أو  أوثان العزلة والغرتاب. فالريف ا فيها يف ا

القرية التي يفرت�س بها اأن تكون اأجمل مكان 

ن�سان بني الطبيعة  ن�سان والإ للعالقة ب������ني الإ

ن�سان فقدت روحها اأي�سا، ومل يعد الريف  والإ

أو القري������ة قرية وذلك هو حال املدينة  ريفا ا

أو  أن������ت �ست�سعر هنا ا أنوارها، وا الت������ي فقدت ا

هن������اك يف املدينة والري������ف، ورمبا يف حنايا 

أو ب������ني اأح�سان اأ�رصت������ك يف غربة،  منزلك ا

أني�س ول  أن�س ول ا باأنك يف اجلحيم حيث ل ا

عالق������ات اإن�سانية ت�ستوحي الثقافة الروحية 

أيام زمان.  هذه التي عرفناها ا

لناأخ������ذ مثالً اآخر، وه������و قريب عجيب، 

ففي ماأ�س������اة هاييتي وزلزاله������ا املدمر، كان 

العامل ينظر حزناً اإىل املاأ�ساة، وكان كل اإن�سان 

يف الكون يتعاطف مع اأح������وال هوؤلء الب�رص 

الذين هزته������م كارثة كوني������ة. ولكن هاييتي 

ويف م�رصح م�سائبها ها هي جتد نف�سها قد 

حتولت اإىل �سوق نخا�سة مرعب يخطف فيها 

طفال وتختطف اأرواحه������م وتتم املتاجرة  الأ

أ�سواق رخي�سة تقودها  به������م وباأع�سائهم يف ا

ع�سابات اإجرامية ل ترحم. 

م�س القريب �ساهدنا وراأى النا�س ما  وبالأ

يفوق حدود قدرتهم على الت�سور والحتمال 

مل�ساه������د ال�سقوط والبت������ذال الثقايف، ففي 

حف������ل زواج جرت طقو�س������ه يف اأحد البلدان 

�سالمية، حدثت اأمور غريبة على  العربية الإ

ن�سانية، حيث ومن غري اأن يتوقع  ثقافتن������ا الإ

اأحد، تع������رى العري�سان واأكرث املعر�سني فجاأة 

اأمام امل������الأ وهم ي�سبون م������اء »الت�سامبانيا« 

الفاخر املثلّج على اأج�سادهم العارية بطريقة 

ه�ستريية اأمام النا�س والكامريات يف احتفال 

جنوين مهوو�س راق�س!!!! 

تل������ك ه������ي الثقافة التي فق������دت روحها 

عالن وو�سائل  ومعانيها، اإنها ثقافة امليديا والإ

الت�سال، ثقافة النح������الل والغرتاب التي 

ن�سان فيها  ا�ستباحت كل املع������اين فانحدر الإ

اإىل بهائمية جاحم������ة ونزوية �سارخة. وهذا 

أن������ه ل بد لل�سعوب  كله يدفعن������ا اإىل القول با

ن�ساني������ة من وقفة تتاأم������ل فيها يف دواعي  الإ

ن�س������اين للثقافة وال�سقوط  هذا النحدار الإ

املرع������ب للقيم، وقف������ة تاأم������ل وبحث ونظر 

ن�سانية الكيفيات التي ميكن  تتق�سى فيها الإ

أن�سها،  اأن يع������اد فيها ومعها للثقافة روحها وا

وما مل يكن هذا يوما فال�سالم على احل�سارة 

أمل يحن الوقت  خ������ري ا ن�س������ان. وال�سوؤال الأ والإ

لننظ������ر نحن العرب يف ثقافتن������ا وفيما هي 

ألي�س  آيلة اإليه يف ظل ثقافة ال�سوق وامليديا؟ ا ا

علينا اأن نت�ساءل اليوم كيف نواجه هذا املّد 
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اجلارف من النحالل الثقايف املرعب لثقافة 

فق������دت روحها وقلبها؟ كيف نح�سن ثقافتنا 

ون�سفي عليها طابع������ا روحيا يدفعها خارج 

تيار الجنراف وال�سقوط؟ 

واإذا كانت هناك من كلمة تقال يف مقام 

النهي������ار الروح������ي للثقافة فخ������ري خال�سة 

يف ه������ذا املقام جتد نف�سه������ا فيما جادت به 

أثناء  قريح������ة الفيل�س������وف الهندي طاغ������ور ا

داب عام 1913  ت�سلم������ه جلائزة نوب������ل يف الآ

حيث ق������ال »اإن احل�سارة املادية �ستخ�رص كل 

�سيء اإذا فقدت روحها، واأن الب�رصية �ست�سبح 

مهددة بالفناء يف ظل ج�سد بال روح وعندما 

ت�سبح احل�سارة بال قلب فاإنها �ستفقد اأهم 

)9(
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