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علي أسعد وطفة

مقدمة:
يتغلغل مفهوم القيم يف منظومةة اففةيميم االبتكيريةة عنةد علاةيا االمتاةي
الكالسيكيني وخيصة عند كل من دوركهييم  Durkheimوميكس فيرب  .M.Weberوال
غرو يف ذلك ألن الوحدة االمتايعية كاي يعتقدان تقوم على أسيس وحدة القيم
الكيمنة يف وعي االفراد والتي تتشكل متكيملة يف صورة عقيئد إياينية ( .بةودون
& بوريكو. )415 ،1986 :
تشكل القيم الومه الخفي للتجربة اإلنسةينية ومةي بةكلك ترسةم افالمة
األسيسية لضاري افجتاع وومدانه ،وتكان وظيفتهي بيلتيلي يف تشةكيل مةايئر
أفةةراد افجتاةةع وت ريةةه سةةلوكهم .ومةةي يف مةةكا السةةيي تهةةدي إ تنظةةيم
السلوك والحفيظ على وحدة الهوية االمتايعية وتايسكهي.
يشري مفهوم أزمة القيم إ أزمة عالقة ومودية بني اإلنسين وشروط وموده.
واألزمة مي الومعية افأزقية التةي يومةد فيهةي اإلنسةين دون الحلةو اف لوبةة
والتي تستثري صراعيت ومدانية ونفسية عنيفةة قةد تةيدب بوحةدة الشخ ةية
وتكيملهي على افستوى الفردب وعلى افستوى االمتاةيعي .وتشةري األزمةة أيضةي
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إ افوامهة اإلشكيلية للفرد ازاا معضلة أو مشكلة تستع ي على الحل وياكةن
لهكه افشكلة أن تكون صحية أو نفسية أو امتايعية أو ثقيفية .ومن مني يجةرب
الحديث عن أزمة صحية أو أزمة نفسية عند الفرد ومن مكا القبيل أيضي يجرب
الحديث عن أزميت اخالقية وثقيفية وامتايعية .ويشير إ األزمة أحيينةي بكلةم
تدمور وانهيير وت د كأن يقي تدمور أخالقي أو تةدمور ثقةييف وعلةى افنةوا
نفسه يقي انهيير نفسي وامتايعي أو ت د ثقييف أو تدا اخالقي ومثل مةكه
الكلايت ت ب مايعةي يف مفهةوم األزمةة سةواا اكينةث ثقيفيةة أو امتايعيةة أو
سييسية سواا أكينث ايضي يف مستوى الفرد أو يف مستوى الجايعة وافجتاع.
فيلقيم مي الجينةب افعنةوب يف السةلوك اإلنسةيني ومةي تشةكل السةجل
الع بي للسلوك الومداني والثقييف واالمتايعي عند اإلنسةين .وياكةن القةو
يف أن القيم تشكل مضاون الثقيفة ومحتوامي والثقيفة مةي التعةبري الحةي عةن
القةةيم .ومةةكا يعنةةي أن القةةيم مةةي افبتةةدأ والخةةرب يف مسةةتوى الفعةةل الثقةةييف
اإلنسيني .فيفبيدئ مي قيم والغيييت تومههي القةيم والعةيدات تجسةيد فعلةي
لحركة القيم وافعيري العلاية أيضي مةي ترماةة للفعةل القياةي عنةد اإلنسةين
ومي قيم بكاتهي.
إنني نن له يف منهجيتني مني من مبدأ أن القيم تأخةك ميةةة مبةيدئ سةلوكية
تتحدد وفقي في مو مرغوب ومرغوب عنه ،في مو مفضةل او مفضةل عنةه  ،فةي مةو
ميد وخري ونبيل ومايل  ،وفي مو سيا وشرير ووميع وقبي  ،في مةو أمةم وأقةل
أماية ،في مو مايل وأكثر مايال ،في مو واقعي وأكثر واقعية ،في مةو مفيةد وأكثةر
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فيئدة  ،في مو سيم وأكثر ساوا .ونن له يف منهجية تحليلني ألزمة القيم من مبدأ
أن القيم تشكل مضاون الثقيفة والعنيصر الثقيفيةة مثةل االتجيمةيت والعةيدات
والسلوك والعقيئد ومي طبقيت الومود الثقييف.
ين وب مفهوم األزمة على تنيقض بني أمرين أو أكثر وين وب مكا التنةيقض
بدوره على صرا يفةض

بةه أن يكةون علةى درمةة عيليةة مةن الشةدة .وعلةى

افستوى األخالقي تربز األزمة عندمي يقع الفةرد مةحية وامةبني متكةيفةني مةن
حيث األمايةة مثةل ال ةرا بةني وامةب ال يعةة ال رادة أم وأب متعيرمةني يف
الرأب .وامب التضحية من أمل األب ومن أمل االبن يف آن واحد واألمثلةة منةي
أكثر من تح ى.
فيلقيم من حيث افبدأ توفر للارا صيغة سلوكية تعفية من مغبةة التنةيقض
وال را وتقوده إ العفوية .ومي حلةو دائاةة للاواقة

التةي توامةه افةرا يف

مسرية حييته ألنهي تبني له افسيرات ال ةحيحة للسةلوك والحيةية واففيمةالت
القيئاة يف شتى مييدين الحيية.
ولكن عنةدمي تتةوازن قياتةين عنةد الفةرد أو الجايعةة فةين ذلةك يةيدب إ
صراعيت عنيفة يعرب عنهي بيألزمة .وعندمي يومد الفرد يف موق

يجهةل القياةة

افنيسبة له فإن ذلةك يةيدب إ تةردد وا حةرية وصةرا ثةم إ أزمةة .وعنةدمي
تتضيرب اف يل مع نسه القيم فإن ذلك ييدب إ أزمة .وعنةدمي يتبنةى افةرا
نظيمني مختلفني من القيم فإن ذلك ييدب إ أزمة قياية.

4

تت د البنية النفسية للفرد عندمي يتعر

لتنيقضيت قياية ويقع فريسةة

الكمينيت واالنف يميت النفسية  ،ومكا يحدث على مستوى الجايعة وافجتاع
أيضي .وتت د البنية الثقيفية عندمي تدور رحى ال راعيت الثقيفيةة بةني قةيم
ثقيفية متضيربة أيضي  ،وذلك ييدب إ مي يساى بيلت د الثقةييف واالنهيةيرات
الثقيفية عند الفرد والجايعة ومكا مي يعرب عنه بيألزمة الثقيفية.
وتكون األزمة الثقيفية بيلغة الشدة كلاي ارتبط موموعهي بيلقيم التي تةرتبط
بيفقدس وافحرم (التوتم والتيبو ) .ومني ياكن الحديث عةن أزمةة الضةاري ومةو
ال را الكب ينشأ بني "األني" و"األني األعلى" وذلك عندمي يتعير

سلوك الفةرد

مع القيم التي يرفعهي افجتاع إ مستوى الساو والقدسية .ولكن عندمي يتنكر
افجتاع نفسه لقياه وتيريخةه فإنةه يةدخل يف مةدار األزمةة الثقيفيةة والت ةد
الثقييف واالنهيير الثقييف.
واذا أردني أن ناهةد يف إطةير افنهجيةة التةي نن لةه منهةي يف تحديةد األزمةة
الثقيفية فإنني نقو منك البداية :إن عوامل األزمة تكان يف ومعية الت ةدعيت
الثقيفية واالنش يرات والتبيينيت يف العنيصر الثقيفية التي تةيدب إ صةراعيت
عنيفة.
انني نفض

منك البداية أن مجتاعني يف مستوييته الجايعية والفردية يقع يف

دواميت أزمة ثقيفية حيده تهدد م ري اإلنسين ووموده وتني مةن مويتةه .واننةي
منك البديه نفض

أن عنيصر مكه األزمة الثقيفية تجتاع اليوم أكثر من أب يوم
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مضى لهدم االنتايا الثقةييف العربةي واغتيةي مةي تبقةى مةن ا مةي العربيةة يف
الومود ويف تحقيه وحدة الهوية ووحدة الومود.
ونفض

أيضي أن األزمة الثقيفية التي نعيشهي اليوم تجسد منظومة أزميت

أخالقية وسييسية وقوميةة وحضةيرية وقيايةة ومةي تشةكل عنيصةر ومكونةيت
األزمة العيمة التي اطلقني عليهي األزمة الثقيفية.
ونفض

أيضي أن منيك تعةددا يف عوامةل مةكه ومةود مةكه األزمةة الثقيفيةة

وياكن لني يف مكا السيي أن ن ن

عوامل مكه األزمة على النحو التيلي :

 -1خيرمية وتتاثل يف الهجاة الثقيفية الغربية افنظاة التي تهدي إ مدم
الثقيفة العربية وتكويبهي.
 -2داخلية وتتاثل يف طبيعة ال ةراعيت الثقيفيةة الداخليةة وانتشةير القةيم
افرمية مثل العشيئرية وال يئفية واإلقلياية.
وياكن ت ني

عوامل مكه األزمة وفقي لتيريخ مجتاعنةي يف صةيغة خضةوعه

فراحل استعايريه متعددة:
 -1عوامل الت د السييسي والثقييف الكب عينتةه األمةة العربيةة يف مرحلةة
االنح يط والتي استارت حوالي أربعاةة سنة انتشرت فيهي الساوم الثقيفيةة
الدخيلة ومزمث فيه القيم العربية اإلسةالمية ذات ال ةيبع اإليجةيبي .وياكةن
للاراقب أن يالحظ أن أكثرية القةيم افسةاومة تعةود إ طبيعةة مةكه افرحلةة
التيريخية ال ويلة.
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 -2الت دعيت السييسية والثقيفية التي عينتهي األمةة العربيةة تحةث تةأثري
الغزو االستعايرب الغربي للوطن العرب يف بداية مكا القةرن وحتةى مرحلةة مةي
بعد الحرب العيفية الثينية.
 -3خضو األمة العربية حيليي للتبعية الثقيفية والتكنولومية للغرب وياكن
التعبري عن ذلك باي يساى بيالستعاير الحديث والكب يعال دائاي علةى مةدم
القيم العربية الحضيرية التي صادت على الرغم من عوادب الةزمن وبنةيا قةيم
سلبية تكةرس قةيم التبعيةة والوصةولية وتحةيفظ علةى ومةعية القهةر الثقةييف
السيئدة.
مكا وال بد من اإلشيرة يف إطير مكا الت ني

إ تأثري الثورات التكنولوميةة

افتالحقة يف احداث مي يساى ب دمة الحضيرة الحديثةة والتةي أدت لةيس إ
ت د ثقييف فحسب بل إ مي يسةاى بيلةكمين الحضةيرب وخيصةة يف البلةدان
الغربي ةة افعيصةةرة .ويف مةةكا ال ةةدد ياكةةن القةةو أن الةةتغريات التكنولومي ةة
االمتايعية مكه ( مةع أننةي نعةيل علةى قشةورمي ) ياكةن لهةي أن تةيدب عنةد
الشعوب التقليدية إ صدمة ثقيفية وأزمة قياية اكثر خ ةورة وذلةك بيلقيةيس
للغرب الكب ينتج مكه الثورات التكنولوميةة افعيصةرة التةي يقةي بأنهةي تبةدد
احسيس انسين بيلومود افتكيمةل .ومةن أمةل اختبةير مةكه الفرمةييت ومةدى
مقيربتهي فشروعية الواقع القياي يف افجتاع العربي ومعني مخ ط رحلة علايةة
يف مدارات الفكر العربي نست لع مواقفه من األزمةة ومةن اتجيميتهةي .ونحةن يف
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مكا افسير سنعال على استن ي مكا الفكر لإلميبة عن اسةلة محةددة تشةكل
مع ذلك مضاون ومحتوى افضاميتني السيبقة ومي :
 -1مل نعيل أزمة قياية ثقيفية؟
 -2مي العالقة التي تقوم بني أزمة القيم واالغضاب ؟
 -3مي دور التغريات االمتايعية والتكنولومية يف ظهور مثل مكه األزمة؟
 -4مي حدود التحدييت الثقيفية :الغزو الثقييف للوطن العربي؟
ذلك مو مخ ط اشكيلية مكه افقيلة وفرمييتهي واإلشكيلييت التي ت رحي.
أوال :األزمة الثقيفية القياية يف الوطن العربي :
تشةةكل الثقيفةة كاةةي يعتقةةد الةةيكس ميكشةةيلي

Mucchielli

 Alexاالطةةير العةةيم

للابيدئ القياية عند افراد افجتاع .وتشةري الكمنيةة بيللغةة الدارمةة إ حيلةة
نفسية داخلية وا طريقة للنظةر إ األشةييا تةرتبط عفويةي مةع آداب سةلوكية
قيبلة للاالحظة .فيلكمنية تن وب يف ذاتهي على رؤية خيصة للعيلم وعلى طريقة
للتعيمل مع االشييا " (اليكس ميكشللي  .)39 ،1993ويتدخل النظةيم افرمعةي
الكمنية إ نحو دائم كشبكة لتحليل رمزية العيلم وكنظيم من افعلوميت تيدب
دورا تفسرييي(.اليكس ميكشللي )40 ،1993
تشتال الثقيفة يف صةيغتهي األنضوبولوميةة علةى منظومةة العقيئةد وافعةييري
والقيم والت ورات افشةضكة والعةيدات واالخةال  .فيلثقيفةة كةل مكتسةب مةن
افبيدئ الثقيفية ( عقيئد ومعييري وقيم ) (اليكس ميكشللي  .1993)،28:إن منظومة
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افعييري والقيم تشكل افن ه االسيسي للثقيفة وياثل النظةيم الثقةييف بنيةة مةن
الت ورات والتفسريات الخيصة بيدراك العيلم ومو يحتوب على شبكة ادراكيةة
تتضان معييري ونايذج ورموز ثقيفية قياية (اليكس ميكشللي .)38،1993:
فيلثقيف ةة تشةةكل اإلطةةير العةةيم للانظومةةة القياي ةة السةةيئدة يف افجتاةةع ،
وبيلتيلي فإن القيم تشكل مضاون الثقيفة ومحتوامي .ويف مةكا السةيي ياكةن
ايراد تعري

فيرب الكب ين له من مكه الزاويةة يف تعريفةه للثقيفةة  :فيلثقيفةة

مي " افخ ط االسيسي الةكب يضةعه افجتاةع للسةلوك االنسةيني مومةحي مةي
يجب عاله ومي يحسن عاله ومي ياكةن عالةه ومةي يجةب أن ال يعاةل " ( بةيض
فيرب . )233 ،1983 :ومن مني تتض خ تني افنهجية يف الربط بني الثقيفةة والقةيم
على أسيس العالقة بني الشكل وافحتوى .ومكا يعني أنني نتحدث عةن اإلطةير
العيم عندمي نتحدث عن أزمة ثقيفية ،بيناي نتحدث عةن افضةاون والخةي

يف

عندمي نتحدث عن أزمةة قيايةة ،وياكةن يف كةل األحةوا الف ةل بةني الشةكل
وافضاون يف مكا السيي  .واذا كني نورد مكه افالحظة فةكلك مةن أمةل تحقيةه
التواصةل بةةني اففهةومني نظةةرا لشةيو اسةةتخدام اففهةومني لداللةةة واحةةدة يف
الكتيبيت العربية افعيصرة حو أزمة القيم وأزمة الثقيفة والحضيرة.
تشكل الثقيفة العربيةة مسةرحي للفومةى القيايةة وللتنيقضةيت بةني القةيم
وافبيدئ ،بني الشعيرات واالنجيزات ،بني الت رفيت وافايرسيت .وبيلتةيلي فةإن
الشبيب الكب ينشأ يف مجتاع يحفل بكل مكه التنيقضيت ال بةد لةه أن يوامةه
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افعينية القيايةة وأن يعةيل مةكه الفومةى الفكريةة التةي تسةتلبه يف مسةتوى
الوعي والت ورات ( انظر :أحرشيو الغيلي. (1993 :
"وتضامى الثقيفة العربية يف نظيم تتعييل داخله وبشكل تقيطعي شبكة من
النزعةيت واالتجيمةيت التةي يعوزمةي االئةتالي ويسةودمي االخةتالي .فهنةيك
الثقيفة العربةي الكالسةيكية التةي تاجةد افيمةي وتقدسةه ...ومنةيك الثقيفةة
العربية الحديثة التي وبفعل ازدواميتهي يعيل فيهي الفةرد يف مةيي شةبه تةيم
ألن زمنهي الثقييف بعيد كل البعد عن ذاتية الفكر العربي وخ وصييته الحضيرية
والثقيفية ( أحرشيو الغيلي .)133 1993(:
يقو على حرب يف وصفه لألزمة الثقيفية والقياية " إنني نعيل خ وصييتني
حتةةى البةةداوة .. .ونةةنغاس يف عيفيتنةةي حتةةى الثايلةة ،إننةةي نسةةتخدم احةةدث
االدوات ولكنني نرفض أحدث االفكير وافنيمج ; نتشبث بيألصةو حتةى العظةم
على صعيد الخ يب والكالم ،ولكنني نخرج عليهي ون عنهي بيلفعل وافايرسة .إنني
نستخدم أحدث االسلحة لقتةل بعضةني الةبعض ولكننةي نةرفض ثاةرات العقةل
الفلسةةفي ،ونعتةةرب أن العلاينيةةة والدياقراطيةةة والليبرياليةةة ،افكةةيرا مسةةتوردة
ومايرسة ( علي حرب )74 ،1993 (:
ويتيبع علي حرب قيئال  ":نحن عرب أو مسلاون يف مةي يت ةل بيفقدسةيت
وافحرميت ; ولكنني غربيون فياي يتعله بيسترياد االدوات والسلع وال ور وافتةع
التي توفرمي امهزة الفيديو وافالم البورنو ...أب يف كل مةي يت ةل باةيدة الحيةية
وأسبيب الحضيرة ( علي حرب.)64 ،1993 :
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تقو ملكه أبةيض يف مةكا افقةيم  " :تكاةن االزمةة القيايةة يف شةعور الفةرد
العربي بيلتاز ألنه أصب يعيل يف عيفني كالماي غريةب عنةه .عةيلم الثقيفةة
التقليدية التي ال تست يع ان تضان حيميته وعيلم الثقيفة ال نيعية الحديثةة
التي تشعره يف كل لحظة بةيلنق

ألنةه يسةتهلك منتجيتهةي دون ان يسةهم يف

بنيئهي ( ملكة أبيض .)220 1984(:
ان التنةةيقض وال ةةرا " بةةني السةةايت الثقيفيةةة مثةةل ال ةةرا بةةني القةةيم
العشيئرية والقيم الخ وصية القينونية بني القيم ال حيحة وبني القيم الزائفة
بني القيم االستقاللية والقةيم االشةضاكية بةني الثةأر كعقوبةة عشةيئرية وبةني
القينون ذلك كله ياثةل ازمةة ال ةرا بةني القةيم وذلةك بةدوره ياثةل الحركةة
الداخلية للثقيفة .ان التعيد الوظيفي بني العنيصر الثقيفية القدياةة والعنيصةر
الثقيفية الجديدة يعكةس نفسةه داخةل الجهةيز النفسةي للشخ ةية ..وعنةدمي
تكون العنيصر الثقيفيةة متعيدلةة يف الوظةيئ

والومهةة الثقيفيةة فةين السةلوك

يظهر بشكل سوب وذلك مثل التعيد الوظيفي بةني اللبةيس العربةي واللبةيس
االوربي داخل الوعي الثقييف واالمتايعي للفرد العربي.
يعتقد دييب أن " الثقيفةة التقليديةة تن ةوب علةى تنيقضةيت صةيرخة فةإ
مينب حرية افرأة تومد عنيصر عبوديتهي ،وا مينب القةينون يومةد الثةأر وا
مينةةب الفسةةتين والبن لةةون تومةةد عقليةةة الحةةريم عنةةد النسةةيا ،وا مينةةب
السييرة يومد الحاير ،وا مينب االحييا الحديثة تومةد االحيةيا الضةيقة وا
مينب االصالح الزراعي والفكر االشضاكي يومةد االسةتقال والرشةوة .. .ومةي
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مليةة بيلعنيصر القاعية واالم هيدية فهةي تشةبع الدياقراطيةة كالمةي وتبخةل
عليهي مدا يف الت بيه ،تتكلم عن حرية افةرأة وتسةتعبدمي ( عةز الةدين ديةيب:
.(131 ،1981
ياثل التفكك الكب تتعر

له القيم يف مجتاعيتني العربية ،على حد تعةبري

محاد الكوادب ،احدى مظيمر التخل

الثقييف :لقد ادى انتشير قةيم الغةرب يف

مجتاعيتني إ تالشي بعض القيم التقليدية من مهة وا ومود صرا مع مكه
القيم الغيزية من مهة اخرى (محاود الكوادب .(81 ،1988 :
وال بد من اإلشيرة يف مكا السيي أن الثقيفة العربية تاتلك منظومة متغييرة
من القيم التي تومد متنيفرة ومتعيرمةة حيةث يالحةظ علةى سةبيل افثةي أن
اإلياين بقدرات العلم يضافه مع اإلياين بيلخرافة والشعوذة والت ري حةب االم
وعبوديةةة افةةرأة ،قدسةةية االم والنظةةر إ افةةرأة كاومةةو للجةةنس االنتاةةيا إ
الحزب السييسي واالنتايا إ العشرية ،،وتعليم افرأة والنظرة الدونية إ افةرأة،
اإلياين بيلقينون والثأر يف آن واحد.
ويشري الدكتور عبد اهلل عبد الدايم يف كتيبه " نحو فلسةفة تربويةة

عربيةة"

إ مظيمر أزمة القيم التي تنوا بثقلهي علةى اإلنسةين افعيصةر يف إطةير الثقيفةة
العيفية افعيصرة وا االنهيير التي تعينيه منظوميت القيم يف موانبهي اإلنسةينية
ومو يركز علةى التحةدييت التةي ت رحهةي القةيم افيديةة قةيم الةرب والكسةب
واالستثاير والتي تن له على أسيس الفلسفة الربغايتية التي بشر بهةي وليةيم
مةياس )  ( Wiliam Jamesيف بدايةة مةكا القةرن ( عبةد اهلل عبةد الةدايم - 1991:
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 .)238وينوه الةدايم إ الضةيي األخالقةي والقياةي الةكب يعةيني منةه الع ةر
الحديث والكب بلغ أومه فياي ي رح اليوم من تسيؤالت عةن مةدى الحيمةة إ
قيم تومه السلوك اإلنسيني وأن القيم مي شكل من أشكي امتهةين اإلنسةين
وال غيين الكب يجتيح حريته (عبد اهلل عبد الدايم .)1991،239 ،
وعندمي ينتقل الدايم إ الحديث عن افجتاع العربةي يوافةه بأنةه مجتاةع
يعيني من التغرب واالغضاب وأنه يف سيي ذلك يسعى لتجيوز اغضابه .فهنيك
" الثقيفةةة التقليدي ةة والثقيفةةة الحديث ةة والثقيفةةة افت لع ةة إ افيمةةي والثقيفةةة
افشرئبة نحو افستقبل "( عبد الةدايم  . )247 ،1991 ،ويف النهييةة يرمةع عبةد
اهلل عبد الدايم األزمة الثقيفية والقياية يف الوطن العربي إ عوامةل تتاثةل يف
سل ين افيمي والع بية والتع ب " :التع ب للرأب والقبيلة والعيئلة وال يئفة
الدينية وسي رة الغريزة على العقةل واالنفعةي علةى الفكةر " وا روح افحيفظةة
ورفض التغري ومع

القدرة التنظياية .ويخت ةر الةدايم ذلةك كلةه بةيلقو أن

اإلنسين العربي يعيني من أزمة فهو " يف صرا مع ذاته وقياه واتجيميتةه ( عبةد
اهلل عبد الدايم .) 258 -1991:
يرى حليم بركيت يف كتيبه مكأ أن االزدوامية تسي ر على مختل
الثقيفة العربيةة ومةي تتجلةى يف التعةير

موانب

بةني " القةيم القدريةة وقةيم اإلرادة

اإلنسينية ،بني القيم السلفية والقيم افستقبلية ،بني قيم العقةل وقةيم القلةب،
بني قيم افضاون وقيم الشكل ،بني قةيم االنغةال وقةيم االنفتةيح ،بةني القةيم
الجاعية والقيم الفردية بني قيم ال يعة والتارد بةني القةيم العاوديةة والقةيم
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األفقية بني قيم العدالة وقيم الرحاة والتسيم ( حليم بركةيت .) 232- 1984:
فيلثقيفة العربية تتاحور حو قوى متنيقضة وأن الثيبث فيهي مو ال را نفسةه
" ( حليم بركيت.) 342 - 1984 :
تكان أزمة الثقيفة العربية كاي يشري البيحةث أن ونيةوس كةرم " يف كتيبةه

"

العرب أميم تحدييت التكنولوميي" يف ق ورمي عن مواكبة التكنولوميي افتقدمةة
وعدم القدرة على تحقيه التواصل مع قياهي وبنيا على ذلك فإن الثقيفة العربية
تعيني من أزمة قياية فيلقيم العربية على حد تعبريه  " :مي مةزيج غريةب مةن
قيم الحضيرة الزراعية القدياة وقةيم البةداوة افتأصةلة وقةيم ع ةور االنح ةيط
وقيم االستهالك التةي ي ةدرمي الغةرب لكةل األبةواب افشةرعة" (كةرم،1982 :
 .)164وي ور البيحث مكه األزمة يف صييغة أخرى مفيدمي أن العرب غري قيدرين
" على االن هير يف حضيرة الع ر ألنهم يحلاون بيلح و على انجةيزات العلةم
والتكنولوميي منف لة عن النظيم القياي الكب سا بت ويرمي .وأن العرب غري
قيدرين على تقديم البديل ألنهم يرفضةون من ةه الع ةر ويةدعون إ من ةه
افيمي " ( ان ونيوس كرم.) 165 ،1982 :
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ثينيي :أزمة القيم واالغضاب
تن وب كل ثقيفةة علةى قةيم تقليديةة تشةكل نسةيج الشخ ةية االنسةينية
وت ب مزاا ال يتجزأ منهي .ومكه القيم مةي محةور شخ ةية الفةرد وكةل تغةري
يهدد مكه القيم ي ب خ را يهدد كيمل الشخ ية ومكا يعكةس إ حةد كةبري
مي يساى بأزمة القيم (.)1
يتنيز افرا عن نفسه كاي يرى اريةك فةروم ازاا استسةالمه لقةيم افجتاةع
السيئدة وخيصة يف افجتاع ال نيعي الحديث يقو يف كتيبه الحرية " ان الفةرد
يك

عن ان ي ب نفسه وذلك ألنه يعتنه نوعي من الشخ ية افقةدم لةه مةن

مينب النايذج الحضيرية انه ي ب كاي يريد له االخرون وكاي يتوقعون منه(.)2
فيالغضاب ناط من التجربة يعيل فيهي االنسين صرا قيم متضةيربة تةيدب
إ تالشي الكات وسقوط الهوية الفردية واالمتايعية .ويتضةان رأب فةروم أن
أزمة القيم تكةون يف ال ةرا الةكب يقةوم بةني قةيم افجتاةع ال ةنيعي والقةيم
التقليدية السيئدة يف إطير الحيية الثقيفية ويف اإلكرامةيت الثقيفيةة الالشةعورية
التي ت رح نفسهي يف العاه الشعورب لإلنسين افعيصر وتيدب بيلتيلي إ مةدم
تايسكه النفسي وتأتي على وحدته النفسية الثقيفية يف آن واحد.

 1حممد لبيب النجيحي :األسس االجتماعية للرتبية ،مكتبة االجنل مريةة  ،الااري.1965،،ص . 257
 2إةيةك فيوم  " :اخل ف من احليةة " ،تيمجة جمارد عبد املننم جمارند ،املؤسسنة الميبينة للدراسنا والنرني  ،بن و
 . 1972ص 150
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يقو محاود الكوادب " إن تخلخل القيم ييدب يف مجتاعيت الوطن العربي
والعيلم الثيلث إ مي اسايه علايا االمتاةي افعيصةرون بيلشخ ةية افضة ربة
وبيلتيلي فإن الشخ ية افض ربة ت ب بنيتهي اكثر تفككي واسةتعدادا لتشةرب
القيم االمنبية الوافدة وذلك بدوره ييدب إ حيلة من التكبكب على مسةتوى
االنتايا الثقييف .ومكا الومع يقةود صةيحبه إ مةي سةاته عيفةة األنثروبولوميةي
االمريكيٍة ميرغريث ميد

Mead.M

عهر الهوية.3 " Prostitution Identity

يقةةو االخ ةةيئي النفسةةي س ةفني لوندسةةتد  ":يحةةدث سةةوا التوافةةه يف
الشخ ية كرد فعل للفشل افيقث يف محيولة للتكي

مع مةي يحةيط بةيفرا مةن

طرائه مديدة وقيم مديةدة " ( آلفةني تةوفلر " ،) 365 ،1990 :وعنةدمي يحةدث
ذلك يعيني افرا كاي يقو لوندستد " احسيسي ذاتيي بيلضةيي وشةعورا بيلعزلةة
والوحدة [ ]...وعندمي يحض شوقي إ بيةة يكةون فيهةي اشةبي حيميتةه افيديةة
والنفسية متوقعي واكثةر وثوقةي " ويتةيبع لوندسةتد " ثةم بعةد ذلةك ي ةب قلقةي
ومض ربي وتغلب عليه مظيمر البالدة (توفلر )366 ،1990 ،
اننةةي نسةةت يع أن نلا ة يف تحليةةل لوندسةةتد مةةكا صةةورة واقعي ةة ل بيعةةة
االنهييرات النفسية التي يعينيهي أفراد افجتاةع يف سةيي موامهةة التاومةيت
الثقيفية القيٍايٍة التي ال تتايةز بيلجةدة فحسةب بةل تعةير

منظومةة القةيم

- 3حمم د الذوادي  :بمض اجل انب االخيى ملفه م التخلف اآلخي يف ال طن الميبي "  ،ال حد ، ،عدد  ، 50تريةن الثناني
ن فمرب ( 8891 ،صص ) 97-49.ص .82
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السيئدة وتسعى إ مدمهي يف آن واحد .وغني عن البيين أن مكه االمتييحيت
القياية الجديدة تيدب بيلتوازن السيكولومي والثقييف عنةد األميةي الجديةدة
وتجعلهي يف حيلة ذمين ثقييف خ رة.
فيلتغريات االمتايعية والثقيفيةة افتسةيرعة اليةوم تجعةل االنسةين يعةيل
صةدمة ثقيفيةة قيايةة بيلغةة الخ ةورة واألمايةة .ومةي الةتغريات التةي تضةع
الشبيب يف موامهة قيم مديدة غري مألوفة يتومب عليه ان ياثلهي وذلك ييدب
إ احداث خ لةل يف تكية

الشةبيب وانهيةيرمم .اننةي يف موامهةة قةيم مديةدة

تتعله بغزو الفضيا واالقاةير ال ةنيعية وثةورات الحيسةبيت وذلةك كلةه يعةر
الشخ ية فومة متضيربة مةن القةيم تةيدب إ انهيةير الشخ ةية وا

انف ةيم

امتايعي.
ويف معر
افتنيفرة يف تعر

الحديث عن تأثري الةتغريات االمتايعيةة والثقيفيةة ذات القةيم
األفراد لالنهييرات النفسية والكمينيت الثقيفيةة وا حةيالت

االغضاب ياكةن االسةتنيد إ مسةتوى التجةيرب العلايةة يف مةكا افيةدان ،وإ
النتيئج التي خرمث بهي .لقد كشفث تجيرب بةيفلوي عةن امايةة مةي يسةاى
بيلع يب التجريبي وكشفث مكه التجيرب ان التكبكب االشةضاطي يةيدب إ
انهيير االع يب وا حيلة من الكمين واالنف يم الجنون الع يبي كاي يسةايه
بيفلوي.
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لقد بينث التجيرب ان عالية غسل افةخ تكةون علةى عاليةة اخضةي الفةرد
فواق

سلوكية متبيينة ومتعيرمة مثال :استخدام الشدة ثم اللةني علةى نحةو

متضيرب ومتكبكب يف معيلجة االفراد ( عبد الرحان عيسوب.)1991 :
وتشري الدراسيت االمتايعية أن االمةرا

النفسةية تةزداد عنةد افهةيمرين

الكين يتعرمون ل را القيم ( بني قيم افوطن األصلي وموطن الهجرة )وييدب
صرا القيم يف مجتاعيت العيلم الثيلث يف النهيية إ التفكةك الثقةييف كظةيمرة
امتايعيةةة .وكةةثريا مةةي ربةةط علةةم االمتاةةي الضبةةوب افعيصةةر ظةةوامر الجرياةةة
واالنحراي والتفكك االمتايعي ومع

التضةيمن االمتاةيعي بظةيمرة التفكةك

الثقييف يف افجتاع (انظر الكوادب.)82 ،1988 :
بعد أن استعر

الفيلسوي االنكليزب شةرينجتون تجةيرب بةيفلوي علةى

الحيوانيت وت بيقهي على االنسين عله على ذلك قةيئال " لقةد أومة بةيفلوي
كي

ي يب للاسيحي ان يستشهد على خشةبة ال ةليب " ( فخةرب الةدبي :

( )1982:14وعلى عكةس مةي قيلةه شكسةبري ان الفةرد الةكب يتعةر

للنةير ال

ياكنه أن يفكر يف القوقيز افتجاد است ي بيفلوي أن يثبث بأن االنسين الةكب
يركز حواسه وافكيره على افن قة افتجاةدة يسةت يع ان ياسةك النةير بيةده وال
يشعر بهي اب ان الضكيز يف نيحية ويعز نيحية اخرى من وظيئ

تعري

الدمي .

الهوية :

يقو مين فرياون يف تعريفه للهويه " إن الهوية إحسيس متايسك بيلكات
ومي تعتاد على قيم مستقرة وعلى قنيعة بأن أعاي افةرا وقياةة ذات عالقةة
18

متنيغاة فيلهوية شعور بيلكلية وبيالندميج وباعرفة مي مو خ أ ومي مةو صةواب
("انظةر مةين فرياةون .) 1984،91 :إن األمةر الحيةوب يف تشةكيل الهويةة مةو
الشعور الوام بيالنتايا وقبو مكا االنتايا باعنى ايجيبي .ومان مني ياكةن.
القو أن ال راعيت القياية تيدب إ أزمة موية وومود ألن التكيمل واالنسجيم
يف مستوى النسه القياي يشكل من ةه وحةدة الهويةة وقينونيةة تايسةكهي إن
تشةظي الهويةة يةأتي دائاةي كنتةيج لل ةراعيت القيايةة التةي ال تقبةل احةدى
أطرافهي الهزياة واالنسحيب.

ثيلثي :التغري الثقييف -االمتايعي وأزمة القيم :
تقتضي الوحدة الثقيفية ومود درمةة عيليةة مةن التكيمةل الثقةييف

Inlegration

culturelleويعني ذلك ومود قدر معني من االنسجيم الداخلي واالرتبيط الوظيفي
بني عنيصر الثقيفة وذلك من شأنه افحيفظة على الثقيفة واستاراريتهي" (محاةد
لبيب النجيحي .(216 ،1965 (:
وال يعني التكيمل الثقييف أن تكون الثقيفة ميمةدة وثيبةث بةل يعنةي ومةود
درمة معينة من االتزان بني العنيصر افختلفة التي تتكون منهي " (محاد لبيةب
النجيحي.)217 ،1965( :
عندمي يتعر

افجتاع لهجايت لتغريات ثقيفيةة مديةدة تتعةر

عنيصةره

الثقيفية المتايعية للتغري بنسب متفيوتة .ولكن تغري العنيصر ،الثقيفية "ال يتم
بنفس السرعة " كاي يعتقد أومربن .فيلتغري السريع يف إحدى موانةب ثقيفتنةي
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يت لب تكيفةيت مديةدة بإحةداث تغةريات أخةرى يف مختلة
افضاب ة .وعندمي ال تتغري األمزاا تتعةر

امةزاا الثقيفةة

الثقيفةة لألزمةة الثقيفيةة أو القيايةة

والتي تشري إ غييب التوازن بني القيم وافعييري الثقيفية التي تشكل محتةوى
الثقيفة ومضاونهي .وبعبيرة أخرى عندمي يتعر

التوازن الثقييف داخل ثقيفةة مةي

للخلل فإن الثقيفة تعيني من التفكك واالنهيير أب من األزمة الثقيفية التي يعرب
عنهي بأزمة القيم .وياكن تجسيد مكه افقولة يف عدد كبري من النايذج الثقيفيةة
افتضيربة ومثي ذلك تعليم افرأة :انتشر تعلةيم افةرأة يف افجتاةع دون أن يرافةه
ذلك تغريات مومريه يف النظةرة إ افةرأة وا مكينهةي وقياتهةي ( محاةد لبيةب
النجيحي.)256 ،1965 :
يقةو ميرشةي مةيك

لومةين" )(Marchall«Mac«Luhan

"إننةي نعةيل يف ع ةر

الةةتغريات العيصةةفة حيةةث يشةةكل الةةتغري االمتاةةيعي نفسةةه الشةةكل الوحيةةد
للثبيت .إنني نقيم عالقيتنةي وفقةي فحةيور متعةددة يف إطةير مةكا الةتغري افتسةير
).)1974،87 :(Marchall.Mac.Luhan
فيلتغريات العلايةة واالكتشةيفيت التكنولوميةة افتسةيرعة تحاةل مضةيمني
قياية متغييرة بدرميت مختلفة .لقد أدى اكتشيي نيكةوال كوبرنيكةوس 1543
 ( Copernic Nicolas ) (1473 -فركزيةة الشةاس ودوران األر

حةو نفسةهي أن

يحدث ثةورة يف القةيم ويف اففةيميم والت ةورات السةيئدة يف الع ةور الالحقةة
لكلك االكتشيي وله كةين لهةكا االكتشةيي أن يسةقط كةثريا أغلةب اففةيميم
والت ورات والقيم التي تقوم على أسيس مفهوم مركزية األر

.
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وعلى مكا افنوا قلاي تولد نظرية علاية أو اكتشيي علاي دون أن تنعكس
نتيئجه يف منظومة القيم السيئدة مكا إذا لةم يةيدب ذلةك إ صةراعيت قيايةة
وانفجيرات يف مدى الت ورات افتعيرمةة .واليةوم نعةيل يف أحضةين الثةورات
العلاية التكنولومية افتالحقة أخ ر مرحلة أزمةة قيايةة عرفتهةي اإلنسةينية يف
تيريخهي ال ويل تحث تأثري الثةورة افتواصةلة للحيسةبيت والعقةو اإللكضونيةة
والثورة األحدث يف مجي ثورة الجينيت واالستنسيخ البشرب وثورة االت ةيالت
األحدث التي تبدأ من افينيتيل حتى ثةورة الفةيكس واألقاةير ال ةنيعية التةي
بدأت تتغلغل يف داخل افنيز ال غرى :اننةي يف ع ةر ثةورة الشةيفرات الوراثيةة
التي بدأت تجعل من اإلنسين مةيدة قيبلةة للت ةنيع افحكةم وذلةك كلةه ي ةرح
ليس صراعي أو أرمة قيم أو صرخة انتايا لهويةة بةل ي ةرح علةى اإلنسةينية أن
توامه التحدييت اف ريية القياية والتي تجعةل مةن اإلنسةين يف فومةة بركةين
تتدافع منه وطيس حام المبة ال تعري االنق ي .
وال تتوق

حدود تأثري مكه االكتشةيفيت علةى نتةيئج االكتشةيفيت العلايةة

فحسةةب بةةل ينبةنةةي التةةيريخ أن التاومةةيت القياي ةة العيصةةفة كينةةث نتيمةةي
للنظريةةيت السييسةةية والفلسةةفية واالمتايعي ةة ومثةةي ذلةةك نظريةةة دارون يف
األنةةوا ونظةةرب ميكيةةيفللي يف السييسةةية ونظريةةة أوغسةةث كونةةث الومةةعية
ونظرية ميركس يف ثم نظرية فرويد يف علم النفس.
لقد طرحث افيركسية من لقي لثورة قيم مرتني على التةوالي :وكينةث افةرة
األو عندمي انت رت فأدت إ تغريات عايقة يف مفةيميم شةرائ واسةعة مةن

21

البشر حو الحيية والكون والومود والعةدم والعاةل وأحةدثث ثةورة عايقةة يف
بنية ت ورات اإلنسين افعيصر ; ويف افرة الثينية عندمي سق ث فكين تأثريمةي يف
مدم القيم القدياة والحديثة أيضي على درمة كبرية من الخ ورة واألماية.
وينسحب ذلك على مدٍ النظرية الفرويدية التي أدت إ انهيةير منظومةيت
القيم التقليدية وظهور قيم مديدة يف مستوى عالقة الجنس بةيلجنس ا خةر
ويف مستوى " الشعور والعقل البيطن واألني والليبيدو والهو والجنسية ال فوليةة
والجنسةةية األوديبيةةة وعقةةدة الخ ةةيا والكبةةث وعقةةدة إلةةيكضا واألحةةالم
"،فيلفرويدية مكه لم تيدب إ مدم منظومة القيم التقليدية فحسةب بةل أدت
إ بنيا منظومة قياية سلوكية مديدة استجيبة فن ه الع ر الكب ومدت فيه
والسياي يف الن
مةيرب دومنةي

األو من القرن العشةرين .ويف مةكا الخ ةو

ينةوه مةين

ا تحةو نظريةة فرويةد إ دليةل عاةل للشةبيب يف سةعيهم

لتحقيه حرية منسية واسةعة ،وبةدأ نسةه اففةيميم والقةيم الفرويديةة يحتةل
مكين ال دارة يف منظومة القيم الشةبيبية ودأت قةيم مةكه النظريةة تتجلةى يف
سلوك الشبيب يف أغلب افجتاعيت اإلنسةينية ،وأدت مةكه اففةيميم إ انهيةير
السل ة األبوية والدينية يف بعض البلدان" ( علي وطفة.) 1993 :
لقد كين لألثر الكبري الكب تركته مكه النظرية على عقو الشبيب وأناةيط
سلوكهم أن ييدب إ انحال القيم وذلك عندمي طِرحث مكه مفيميم الحريةة
الجنسةية مبةدأ إلشةبي حيمةيت الشةبيب وتع شةهم الجنسةي دون مةوابط
أخالقية أو امتايعية.
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لقد حققث التكنولوميي االت يلية ت ورا مكمال يف الن

الثيني من القرن

العشرين وأدت إ تغريات عيصفه يف ميدان الحيةية االمتايعيةة .لقةد أحةدثث
مكه التكنولوميي الجديدة ثةورة كوبرنيكيةة يف مجةي القةيم واففةيميم وأناةيط
السلوك عند البشر وخيصة يف الربع األخري من القرن العشرين.
فيألخ بوط اإلعالمي االت يلي الجديد يهدد القيم اإلنسينية ويتاثةل ذلةك
يف التكنولوميةةي دائاةةة الت ةةور مثةةل ثةةورات الحيسةةبيت والكوابةةل األرمةةية
والفضيئية واألقاير ال نيعية لقد أدت مكه الت ورات الي تغري نظةر ة اإلنسةين
إ نفسه وا الكون والومود واف ري (.)Voir Judith Lazar :1991
يف مجتاعيت مي قبل الت نيع كينث القيم الثقيفية ثيبتة نسةبيي ،ولةم يكاةن
ثاة نزا يككر حو الجيل االقدم يف فر

قياة على الشبيب ...وعندمي ت د

بنيا القيم تحث مربيت امواج ثورة النضج العيتيةة ت لبةث الظةروي الجديةدة
قياي مديدة ( آلفني توفلر.)438 ،1990 :
فيلحيية افعيصرة تعيني من تأثري قوتني طيغيتني ماي التسير والزوا وماةي
يغريان من نسيج الومود وي وغين حييتني وعقولني يف إطير ومعية مديةدة غةري
مألوفة ،انني يف موامهة الشحنة افتغييرة ل دمة افستقبل ( آلفني تةوفلر،1990 :
)18
كل شيا ،يف مكا الزمن ،يتحرك بسرعة .وال يكيد يخلو ميتار من الخ ةب
حو التحدب الكب ياثله الةتغري الثقةييف واالمتاةيعي يف مةكا الكةون ( آلفةني
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توفلر .)19 ،1990 :حيث تعيني الدو افتقدمة صنيعيي من أزمةة انهيةير قياةي
وبيلتيلي فإن أزمة القيم مكه تعود إ مسألتي التسير والتنو .
فيلقيم تتغري بدرمة متسيرعة وذلك بأسر ماةي حةدث يف أيةة مرحلةة مةن
مراحل التيريخ افتقدمة .أمي بيلنسبة للتنو ياكن اإلحسيس بيلخليط
العجيب افتنيفر مةن الةدعيييت التةي تهةيمم العقةو بعنة

يف افجتاعةيت

افتقدمة تكنولوميةي ،فةيلبيوت والشةركيت وافةدارس والكنةيئس والجايعةيت
ووسيئل االعالم وال وائ

كلهةي تةروج فجاوعةيت متضةيربة مةن القةيم (آلفةني

توفلر.)319 ،1990 :
ويف مةةكا ال ةةدد يقةةو أحةةد الكتةةيب يف مجلةةة نيوزويةةك " :Newsweekنحةةن
مجتاع فقد وحدته ومةو مجتاةع ال يسةت يع أن يتفةه علةى معةييري سةلوكية
واحدة يف مجي اللغة واالخال أو على مي ينبغي أن يساع ويةرى فهنةيك نظةم
مت يدمة من القيم" ( آلفني توفلر.) 319 ،1990 :
تيدب اليوم االنش يرات السريعة فياي يت ل بيلقيم وانايط الحيية إ مةدم
كل أوالييت التكيمل القديم .فيلتنو الكبري يف اسةيليب الحيةية يتحةدى اليةوم
طيقيتني وامكينييتني على االحتفيظ بوحدة الهوية وتايسك الكات.
يقو السوسيولومي لورانس سوم من ميمعة ديسكونسن " تشةبه الفةضة
التي نار بهي ا ن مةن حيةث تأثرياتهةي ال ةدمية ت ةور أسةالي االنسةين مةن
مخلوقيت بحرية إ مخلوقيت برية. .ويضي

أن أولةةك الةكين ال يسةت يعون

االرتقيا إ مستوى الت ور سيدركهم الفنيا ( آلفني توفلر.)341 ،1990 :
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يعيل الشبيب اليوم يف ع ر الومضيت االلكضونيةة واالت ةي عةرب االقاةير
ال نيعية .ونريد بكلك أنم نقو أن النظيم االدراكي للشبيب يف الن

األخري

من القرن العشرين مو ادراك ين له من دائةرة الةومض اإللكضونةي والضةوئي
ومو بكلك ادراك يت

بيلكلية والشاولية ومكا ييدب إ ال را بني االميي

الشيبة وذويهم الكين مي زالوا يعيشةون يف ظةال حضةيرة الكتيبةة ذات افنظةور
الخ ي .وينبع ذلك ال را عن ومود نظيمني ادراكيني للحضةيرتني مختلفةتني
ماي حضيرة الكتيبة وحضيرة الشيشيت الضوئية .إن أزمةة الشةبيب أزمةة القةيم
مةةي عةةدم تكي ة
وافدرسة.

ناةةط االدراك الضةةوئي مةةع ناةةط االدراك الخةةي

بيلكتيبةةة

Marchall.Mac.Luhan: 1974

رابعي :الغزو الثقييف :
ييدب االحتكيك بني ثقيفتني إ تبيد ثقييف وذلك يعني أن كل ثقيفةة تنقةل
بعض السايت الثقيفية إ الكيين الثقييف االخر ،وتقوم يف الوقث نفسه بعاليةة
استرياد ثقييف ،ويف كل الحيالت فإن الثقيفية الضعيفة قد تتعر

مزئيةي أو كليةي

لعالية تفكك وانهيير ثقيفيني ( انظر مين فرياون.) 1984 :
وتختل

قدرة األنظاة الثقيفية يف موامهة االسترياد الثقييف والقيم الثقيفيةة

الخيرميةةة وبيلتةةيلي كلاةةي ازداد حجةةم الفةةوار بةةني القةةيم افسةةتوردة والقةةيم
الوطنية األصيلة كلاي قلث قدرة الثقيفة افعنية يف تاثلهي للقيم الثقيفية الغيزيةة.
والسيا الدب ي رحه مين فرياون يف مكا يف مكا افقيم مو :مةي الةكب يحةدث
للثقيفة التي تفقد قدرتهي على تاثل القيم الثقيفية الخيرميةة ألسةبيب تتعلةه
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ب بيعة التبيين الثقييف والتنيفر القياي أو فستوى وإيقةي تشةربهي وتاثةل مةكه
القيم الخيرميةة؟ اال ياكةن أن تتعةر

لالنحةال والتفكةك؟ اال يفقةد النظةيم

الثقييف افعني قينونية وموده وتكيمله وخيصة عندمي تكون االخضاقةيت الثقيفيةة
الخيرمية على قدر كبري من األماية والخ ةورة؟ ويف معةر

اإلميبةة عةن مةكه

التسيؤالت نكمب إ مةي يةكمب اليةه مةين فرياةون لنقةو معةه :أن الثقيفةة
افعنية تفقد توازنهي وتكيملهي وأن ذلك يستجر سلسلة من األزميت على صةعيد
الهوية الفردية وعلى مستوى الحيية االمتايعية .إن فقدان االستقرار على حةد
تعبري مين فرياون " يشكل اف در الكيمن الكبري لضيي وتفكك افجتاع ( (مين
فرياون .)87 ،1984
تتحدد درمة التأثري الكب تايرسه القيم الثقيفية الغيزية بدرمة تبيين مةكه
القيم عن القيم افوطنية " إن انتشير القيم االنكليزية االمريكيةة يف افجتاعةيت
اإلسةةكندنيفية ال يةةيدب بيلضةةرورة إ صةةراعيت كةةبرية يف شخ ةةية الفةةرد
االسكندنييف وذلك الن القةيم الثقيفيةة األمريكيةة متجينسةة إ حةدٍ كةبري مةع
القيم الثقيفية اإلسكندنيفية السيئدة .وعلى خالي ذلك تتبيين مكه القيم مةع
القيم الثقيفية السةيئدة يف الثقيفةة العربيةة افغربيةة وبيلتةيلي يةيدب التضةيرب
القيٍاي بني الناوذمني الثقةيفيني إ امة رابيت نفسةية يف صةلب الشخ ةية
العربية .إن دخو القيم الغيزيةة يجعةل افةرا يشةعر بيلدونيةة والق ةور ويقة
موق

الدفي عن قياة الكاتية ( محاود الكوادب .)1988:
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يقو السيد عبد العيطي " تعيني الثقيفة العربية من تييرات عديدة وافدة أو
نيبعة عن رواسب تقليدية ومي تييرات تةدفع الشةبيب إ اتجيمةيت مت رفةة
بعيةةدا عةةن القةةيم االسيسةةية يف افجتاةةع " ( السةةيد عبةةد العةةيطي السةةيد،
.)1990،83
وي

السيد عبد العيطي الثقيفة افعيدية بأنهي تن وب علةى قةيم منيقضةة

الهوية االنسين اف رب ومنيمضة فجاوعة القةيم والتقيليةد افايةزة للشخ ةية
اف رية ،وأن مكه الثقيفيت افعيدية تسعى لتوسيع الفجوة بني االميةي ونسة
التواصل بينهي ،ومن ثم إ امعيي الوالا واالنتايا اف ةريب ببةث قةيم مديةدة
توسع قيعدة االغضاب وفقدان افعييري ومم أواصر العالقيت بني الفكةر الحيمةر
والضاث الحضيرب اف رب ; وأخريا تيكد الثقيفة الغيزية على االتجيميت الغيبية
ومعيرمة العقالنية وتشجيع الت ري فكرا وسلوكي وعقيدة (السيد عبد العةيطي
السيد.)83 ،1990 :
تتغةةيير أزمةةة الهوي ةة النيما ةة عةةن التواصةةل الثقةةييف والتحةةدييت الثقيفي ةة
وتتبيين درمتهي بتبةيين مسةتوى وطبيعةة الفةةيت االمتايعيةة التةي تتعةر
لإلشعي الثقييف .ويف مكا ال دد يقو مين فرياةون  ":أن أزمةة الهويةة عنةدمي
يكون سببهي تالقي الثقيفةيت ال تةيثر بيلضةرورة بةنفس ال ريقةة فهةي تظهةر
بأشكي مختلفة []...وقد تكون حيدة بدرمة أو أخرى حسةب درمةة ات ةي كةل
فةة امتايعية بيلثقيفة الخيرمية ،وبشكل عيم تكون نخبة افجتاةع مةي األكثةر
عرمة لتكبد نتيئج االخضا الثقييف " ( انظر مين فرياون .) 91 1984 ،:
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ويف مكه النق ة نختل

مع مةين فرياةون إذ نعتقةد بةأن ال ةدمة الثقيفيةة

تكون اشد وقعةي بيلنسةبة للفةةيت االمتايعيةة التقليديةة وذلةك نظةرا لدرمةة
تاسك الفةيت االمتايعية بةيلقيم التقليديةة افنيمضةة ونحةن نريةد بةكلك أن
نقو أن العالقة بني القيم الثقيفية التقليدية والفةيت االمتايعية التقليديةة

(

عاي  -فالحون  -موظفون  -حرفيون  -صغير التجير  -صةغير افالكةني ) عالقةة
ايايني ةة ولةةكلك فةةإن تعرمةةهم للقةةيم الدخيل ةة يجعلهةةم يف الهةةكيين الثقةةييف
ويعرمهم لحيلة من االستالب الشاولية علةى افسةتوى السةيكولومي وعلةى
افستوى الثقييف :ومثي ذلك تعر

الفةيت االمتايعية التقليدية فشيمدة أفالم

الجنس الخالعيه عرب وسيئل اإلعالم افعيدية.
ان مكا افوق

يجعل أبنيا مكه الفةيت الشعبية يف حيلة صةرا لةيس بةني

قيم ثقيفية متعيرمة بل يف حيلة صةرا بةني دفةيئن الالوعةي الغريةزب الجةيم
والقيم الثقيفية افثيلية اإلياينية ،وبعبيرة أخرى يكون ال ةرا علةى أشةده بةني
أكثر اندفيعيت الغريزة قوة وأكثر القيم افثيلية أصيلة يف الثقيفة التقليديةة التةي
تأخك طيبعي عقيئديي وإياينيي .وبيلتيلي فإن مكا ال را بةني دفةيئن الالشةعور "
الهو " حسةب التعةبري الفرويةدب الضةاري " األنةي األعلةى يةيدب إ انشة يرات
مرمية يف الشخ ية وا حيالت من الهكيينيت السيكولومي واالنف يم الةكب
قلاي يأخك صيغة معلنة بل يستكني يف صيغته افضارة يف أغلب األحيين.
وعلى خالي ذلك تكون حدة ال را متدنية بيلنسةبة للفةةيت االمتايعيةة
العليي التي عييشث وتعييل مكه التنيقضيت القياية وتعاةل علةى أن تتكية
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معهي وتكيفهي أحييني وفقي فقتضييت م يلحهي وحركة ومودمةي .ومةي يف النهييةة
أقدر على تاثل القيم الثقيفية الجديدة يف منظومتهم القياية وفقةي لقنيعةيتهم
الشخ ية ومواقفهم السلوكية دون أن ييدب ذلك إ أزمة ومودية أو مكيينيت
ثقيفية .ومثي ذلك ال الب العرب الكين يدرسون يف الغرب إذ يتكيفةون  -وال
أقو يتاثلون  -مع القيم الثقيفية الغربية دون أن يةيدب ذلةك ا أزمةة ثقيفيةة
ومم يف النهيية يعةيودون تكةيفهم  -و ال أقةو تاةثلهم أيضةي  -مةع قةيم الثقيفةة
التقليدية عندمي يعةودون إ مةوطنهم األصةلي وكةأن مةي كةين لةم يكةن سةوى
ذكرييت حيفة أو ميرحة بيلنسبة لهم.
إن خ ر التحدييت الثقيفية يشكل خ را حقيقيي عنةدمي ياةيرس اكراميتةه
بيلدرمة األو على الفةيت االمتايعية الشعبية الواسعة ويتاثل ذلك اليوم يف
الهجاة الثقيفيةة التةي تتعةر

لهةي الجاةيمري الواسةعة عةرب وسةيئل اإلعةالم

الكونية ( األقاير االص نيعية ) ومني يكان الخ ر الثقةييف الحقيقةي يف البلةدان
النيمية عيمة ويف البلدان العربية بومه خي

.
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خالصة :
ت رح مكه افقيلةة نفسةهي مشةرو عاةل علاةي يت لةب مهةودا متواصةلة يف
البحث عن اإلشكيلية القياية والثقيفية ومسيرات االن ال الحضيرب والثقةييف
العربي .ولكن ويف حدود مي طرحته يف مكا افستوى ياكن أن نجال مي طرحنةيه
يف ثالثة مقوالت أسيسية :
 -1تعيني الثقيفةة العربيةة مةن أزمةة قةيم تتاثةل يف االنشة يرات الثقيفيةة
افتواصلة وتعود مكه األزمة إ صراعيت قياية بني قةيم افيمةي والحيمةر بةني
قيم الثقيفة التقليدية وقيم الثقيفيت افعيصرة .وتعود مكه األزمة يف أكثر صةورمي
وموحي عدم قدرة الثقيفة العربية علةى احتةواا القةيم الجديةدة التةي ت رحهةي
الثورات العلاية التكنولومية افتقدمة على كيفة افستوييت.
 -2تعيني الثقيفة العربية من مجاةة تحةدييت ثقيفيةة ذات طةيبع اعالمةي
تستهدي قيم الومود واألصيلة واالنتايا من حيث افبةدأ وتسةتهدي تةكويب
الثقيفة وصهرمي واغتييلهي من حيث الغيية.
 -3يعيني اإلنسين العربي تحث اكراميت مكه األزمة القياية حيلةة اغةضاب
ثقيفية امتايعية وسةيكولوميه :حيلةة مةن فقةدان اإلحسةيس بيالنتاةيا علةى
افستوى الثقييف ،وحيلة من الضيي يف مستوى العالقيت االمتايعية ،وحيلة مةن
الكمينيت النفسية على افستوى السيكولومي بيخت ير انه يعيني أزمة مويةة
وانتايا.
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