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أن�ساق من  ن�س������ان �ملعا�رص �سدمة ثقافي������ة �غرت�بية فر�سته������ا � يعي�������ش �لإ

طفر�ت �لتغري �لهائلة يف خمتلف جو�نب �حلياة ومكونات �لوجود �لجتماعي 

ن�ساين �ملعا�رص  و�لثق������ايف؛ وقد و�سفت هذه �لتح������ولت �لكبرية يف �ملجتمع �لإ

حت������ت عناوين مثرية وملفتة للنظر مثل: »ما بع������د �لعوملة، وما بعد �حلد�ثة، 

وما بع������د �ملعرفة«، وهي عناوين ترمي يف جوهرها �إىل و�سف �لتقدم �لهائل 

يف جم������ال �حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية و�لتكنولوجية. فالخرت�عات �لتي 

اأ�ستاذ يف جامعة الكويت - كلية الرتبية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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خرية من الزمن  ن�سان يف العقود الأ اأبدعها الإ

تفوق اليوم حدود الت�س������ور والتخيل، حيث 

ن�سانية ع�������را متفجرا بالثورات  تعي�������ش الإ

العلمية الهائلة يف كل املجالت: ثورة امليديا، 

وثورة الت�س������ال، وثورة اجلين������ات، والثورة 

الرقمي������ة، وثورة املعرفة، وغري ذلك كثري من 

الثورات التي تثري حالة الذهول الب�ري اإزاء 

م������ا يتحقق من تقدم علم������ي اأقل ما يو�سف 

باأنه هائل وكبري وخميف اأي�سا. 

وقد ابت������دع املفكرون مفه������وم النهايات 

ك�سيغ������ة جديدة للتعبري ع������ن حالة الذهول 

أم������ام ه������ذا امل������ّد الهائ������ل من  والن�سع������اق ا

التحولت القت�سادي������ة الثقافية والطفرات 

العلمي������ة التكنولوجي������ة؛ فال�ساح������ة الفكرية 

تفي�ش بخطاب يتقطر برعب النهايات مثل: 

�رة، نهاية املدر�سة،  نهاي������ة التاريخ، نهاية الأ

نهاية العلم، نهاية احلداثة، نهاية العوملة. 

واإزاء هذه التموجات الهائلة، والتغريات 

الفائق������ة يف مع������اين احلي������اة ومعاملها، يجد 

أنف�سهم من جديد اأمام  املفكرون املعا�رون ا

ن�سان وغائيته  حتديات كبرية تتعلق مب�سري الإ

ن�ساين  ن�سانية يف خ�سم ه������ذا التحول الإ الإ

ن�سان توازنه الأخالقي، ومن  أفق������د الإ الذي ا

أ هوؤلء املفك������رون يطرحون �سوؤال  جديد بدا

ن�س������اين، ال������ذي كان قد �سكل  الغ������راب الإ

يف نهاية القرن التا�س������ع ع�ر وبداية القرن 

الع�رصين حمور اهتمام كبار املفكرين اأمثال: 

رو�س������و ومارك�س واأجنل������ز وماركوز وهيدجر 

�سئلة  وج������ان ب������ول �سارت������ر. وال تختل������ف االأ

االغرتابية التي يطرحها مفكرو اليوم كثريا 

م�س، ومنها: اأين هي الغايات  عن مثيالتها باالأ

خالقية للتقدم املادي الهائل  ن�ساني������ة واالأ االإ

أين  ن�سانية القائمة؟ وا يف طبيعة احل�سارة االإ

ن�س������ان يف دائرة هذه التحوالت  هو مكان االإ

ن�سان  ن�ساني������ة الكربى؟ وم������ا ردود فعل االإ االإ

املعا�رص ال������ذي يجد نف�س������ه يف خ�سم هذه 

ن�سانية؟  ال�سورة اجلديدة للح�سارة االإ

م�س -كما هي �سدمة  لقد �سدم فرويد باالأ

املعا�رصين الي������وم- من الطبيع������ة الوح�سية 

ن�سانية، وجتل������ت �سدمته هذه  للح�س������ارة االإ

عندما و�سف اأو�س������اع ع�رصه االغرتابية يف 

ول للق������رن املا�سي بقوله: »نحن  الن�سف االأ

نعي�س يف زم������ان �سديد الغراب������ة والتعقيد! 

أبديا مع النزعة  حيث عقد التق������دم حتالفا ا

أ�سبه و�سعنا اليوم  ، وما ا
)1(

الهمجية والرببرية«

و�ساع التي اأحاط������ت بع�رص فرويد، فها  باالأ

هي معاول التقدم باآلياته اجلديدة ومطارقه 

ن�سان املعا�رص وت�سحقه  ال�ساربة تقو�������س االإ

وت�سع������ه يف دائرة الت�سيوؤ واالغرتاب مفرغًة 

ن�سانية.  أ�سمى معانيه االأخالقية واالإ اإياه من ا

ن�سانية اليوم يهدف  فالتقدم الذي حتققه االإ

م�س- اإىل حتقيق الرثاء  –وحاله كما هو يف االأ
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وال�سيطرة والقوة والهيمنة، ويف هذه الدائرة 

ال�سوداء من طغيان الغاي������ات املادية يتحول 

ن�س������ان اإىل وقود ب�������رصي يحرتق يف مواقد  االإ

أو الليربالية اجلديدة  أ�سمالية املعا�������رصة ا الرا

بعنا�رص قوتها وجربوتها وهيمنتها.

ويف خ�س������م هذه ال�سولة واجلولة للتغري 

ن�ساين بثوراته وطفراته ونهائياته ومناحي  االإ

قوته وجربوته يط������رح ال�سوؤال الثقايف نف�سه 

ن�سانية وما دورها  بق������وة: اأين هي الثقافة االإ

يف خ�س������م ع�رص م�سك������ون بالتغري وم�سحور 

بالتثوي������ر؟ اأي دور متار�س������ه هذه الثقافة يف 

أين  ن�سان الغائية؟ وا املحافظة على �سورة االإ

ن�سان يف الثقافة املعا�رصة؟ واإىل  هو مكان االإ

اأي حّد يعي�س يف دائ������رة الت�سيوؤ واال�ستالب 

�سئلة التي حتاول مقالتنا  الثقايف؟ تلك هي االأ

جابة عنها.  هذه مقاربتها واالإ

يف مفهوم االغرتاب: 

يعد مفهوم االغرتاب Aliénation من 

ن�سانية ا�ستخداماً و�سيوعاً  اأكرث املفاهي������م االإ

ن�سانية، ومن اأكرثها قدرة  يف جمال العلوم االإ

ن�ساين والقهر  على و�سف مظاهر البوؤ�س االإ

ن�س������ان بالطبيعة  االجتماع������ي عرب عالقة االإ

واملجتم������ع، وهو ف������وق ذلك ي�س������كل مدخال 

ن�سانية يف  منهجيا مميزا تعتم������ده العلوم االإ

حتليل الظواه������ر اال�ستالبية يف واقع احلياة 

. واإذا كان مفه������وم االغرتاب 
)2(

االجتماعي������ة

يُعتم������د كاأداة حتلي������ل منهجي������ة يف درا�س������ة 

و�س������اع االجتماعية  القه������ر الذي تفر�سه االأ

ن�سان، فاإنه يف الوقت نف�سه  القائمة على االإ

و�ساع  ي�س������كل منطلق������ا منهجيا لدرا�س������ة االأ

ال�سيكولوجي������ة االغرتابية للف������رد يف �سياق 

تفاعله مع معطيات وجوده االجتماعي، وهو 

وفق������ا لهذا الت�سور ياأخ������ذ باأهمية التفاعل 

اجلديل بني االجتماعي والنف�سي يف درا�سة 

ن�سان  ظواه������ر ال�سياع واال�ستالب عن������د االإ

املعا�رص. 

واإذا كان������ت نظرية مارك�������س االغرتابية 

ت�سكل منطلق التحليل الكال�سيكي يف ميدان 

بحاث  ال�سياع واال�ستالب واالغرتاب فاإن االأ

اجلديدة  وال�سيكولوجي������ة  ال�سو�سيولوجي������ة 

حول املفهوم ذاته ال تق������ل اأهمية وخطورة. 

ألّح كارل مارك�س واأكد اأهمية اجلوانب  لقد ا

االقت�سادية يف مفهوم االغرتاب، واأدى هذا 

حيان اإىل اإغفال وتهمي�س  التاأكيد يف غالب االأ

ن�ساني������ة لهذا  اجلوان������ب ال�سيكولوجي������ة واالإ

بحاث يف جمال علم النف�س  . ولكن االأ
)3(

املفهوم

حول مفه������وم االغ������رتاب ا�ستدركت ما فات 

املارك�سية اإذ عملت وب�س������ورة م�ستمرة على 

حتقيق التوازن واإعادة االعتبار اإىل اجلوانب 

ال�سيكولوجي������ة للمفه������وم يف دائ������رة التوازن 

ال�سو�سيولوجية  والتناغ������م م������ن املعطي������ات 

وال�سيكولوجية. ويف ظل التطورات الفكرية 
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اجلديدة فاإن التيارات الفكرية احلديثة تعمل 

با�ستمرار على حتقيق امل�ساحلة والتوازن بني 

مفهوم االغرتاب املارك�سي ومفهوم االغرتاب 

ن�ساين ال  نت������اج االإ يف التحلي������ل النف�سي؛ فاالإ

يقف عند حدود االقت�ساد فح�سب بل يرمز 

ن�ساني������ة برمتها، ويج�سد يف  اإىل الفعالية االإ

ن�سان نف�سه على توليد  الوق������ت ذاته قدرة االإ

املعطيات املادية والنف�سية لوجوده. 

ن�س������ان كما يق������ول ه������ري ليفيبفر  فاالإ

Henri Lefebvre: »يوؤث������ر يف الطبيع������ة 
ويتاأثر بها وهو عندم������ا يغريها ويتغري معها 

ن الواح������د، وبالت������ايل ف������اإن العالق������ة  يف االآ

ن�س������ان والطبيعة ال تنطوي  الن�سط������ة بني االإ

ن هذه العالقة تتم عرب  على خفايا واأ�رصار الأ

ن�سان ي�ستطيع  العم������ل ب�سورة مركزي������ة، فاالإ

عرب العمل اأن يتجاوز حدود احلياة العفوية 

أ�سياء  املبا�������رصة يف الطبيعة، فهو ينتج ويبدع ا

�سياء تلبي حاجاته، ولكنها  متعددة، وهذه االأ

يف الوقت نف�سه تول������د حاجات جديدة دون 

انقط������اع، وهي يف الوق������ت نف�سه تعمل على 

تعدي������ل احلاج������ات القائم������ة، ويف جم������رى 

�سياء،  ن�سان لذات������ه يف ع������امل االأ حتقي������ق االإ

ف������اإن هذا احل�سور الذات������ي ال يعني �سياعا 

ن�س������ان وا�ستالبا له، ب������ل يرمز اإىل منائه  لالإ

 .
)4(

وازدهاره«

يرى مارك�س االغ������رتاب بو�سفه العملية 

ن�س������ان اإىل حالة ت�سيوؤ  التي يتح������ول فيها االإ

حي������ث يُ�ْستَعبَ������د وي�سبح بقوة عمل������ه �سلعة 

�س������واق. فالعمل براأي مارك�س هو  تباع يف االأ

ن�س������ان، وهو ال������ذي يزج به  ال������ذي يطور االإ

اأي�سا يف اأكفان العبودي������ة وزنزانات القهر. 

ن�سان ويطوره  وبعبارة اأخرى العمل يخلق االإ

ولكن������ه ميت�������س يف الوق������ت نف�س������ه كل قواه 

 .
)5(

وي�ستعبده

أري������ك ف������روم اإن االغرتاب »منط  يقول ا

ن�سان غريبا عن  من التجرب������ة يعي�س فيها االإ

نف�سه، حيث يفقد دوره بو�سفه غاية اإن�سانية 

أوثانا  ن�سان وفقا لفروم يبدع ا . فاالإ
)6(

للع������امل«

ي�سجد له������ا واأ�سناما يعبده������ا، وهنا يكمن 

جوهر االغرتاب. ففي عملية االغرتاب، كما 

يرى اإريك فروم، يتنازل املرء عن نف�سه اإزاء 

ا�ست�سالم������ه لقيم املجتمع ال�سائدة خا�سة يف 

املجتم������ع ال�سناعي احلديث، يقول يف كتابه 

اخل������وف من احلرية: »اإن الفرد يكف عن اأن 

ي�سبح نف�سه عندما يعتنق نوعا من ال�سخ�سية 

املق������دم له من جان������ب النم������اذج احل�سارية 

خرين وكما  ولهذا فاإنه ي�سبح متاما �ساأن االآ

. وهذا يتطابق اإىل 
)7(

يتوقعون منه اأن يكون«

ح������ّد كبري م������ع روؤية جون هول������ت يف و�سفه 

كرث مفاهي������م اغرتاب الوعي خبثا واأكرثها  الأ

خطورة بقوله »اإن قل������ة من العبيد تفكر يف 
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احلرية، اأما جمهرتهم فكل يباهي باأن �سيده 

.
)8(

غنى« قوى واالأ ف�سل واالأ هو االأ

ن�سان كينونة جوهرها الروح والعقل،  فاالإ

بعاد  أن������ه اأن مي�س ه������ذه االأ وكل م������ا م������ن �سا

�سا�سية جلوهر ال�سخ�سية يدفع ال�سخ�سية  االأ

اإىل حال������ة اغرتاب وا�ستالب. فاالغرتاب هو 

الو�سعية الت������ي ينال فيها القه������ر والت�سلط 

ن�سان، وهو احلالة  والعبودية من جوه������ر االإ

ن�سان اأو عقله  الت������ي تتعر�س فيه������ا اإرادة االإ

أو نف�سه لالغت�ساب واالعت������داء والت�سويه.  ا

وبالت������ايل ف������اإن اأدوات االغرتاب هي خمتلف 

اأدوات القهر، وكل ما من �ساأنه اأن يعيق منو 

ن�ساني������ة وازدهارها وتفتحها.  ال�سخ�سية االإ

أ�س������كال  ا وتتب������دى مظاه������ر االغ������رتاب يف 

والالمباالة،  بالدوني������ة،  اأحا�سي�س مفرط������ة 

والقه������ر، وال�سع������ف، والق�س������ور وال�سلبية، 

.
)9(

واالنهزامية

الثقافة بو�سفها اأن�سنة وجتاوز. 

الثقافة كما يعرفها كانط »جمموعة من 

ن�سان حتقيقها  الغايات الكربى التي ميكن لالإ

ب�سورة ح������رة وتلقائية، انطالقا من طبيعته 

العقالنية، وبهذا تكون الثقافة يف نظر كنت 

 .
)10(

اأعلى ما ميكن للطبيع������ة اأن ترقى اإليه«

ويت�س������ح اأن هذا الت�س������ور الكانطي للثقافة 

ي������ربز الثقافة بو�سفها حرية اإن�سانية وعقلنة 

و�سموا اأخالقيا. 

وتاأ�سي�س������ا على هذا الت�س������ور الكانطي 

للثقاف������ة ميكنن������ا الق������ول باأن تط������ور ثقافة 

ن�س������ان يرتب������ط جوهريا بتق������دم اجلانب  االإ

ن�سان  العقلي والوج������داين يف جمال تكيف االإ

و�سيطرته على الكون. وعلى هذا النحو تكون 

ن�س������اين الغائي- جهداً  الثقافة -مبعناها االإ

ن�سنة  أن�سنت������ه، واالأ لعقلن������ة الكون وا اإن�سانياً 

ن�سان عل������ى ا�ستح�سار  تعن������ي هنا ق������درة االإ

ن�س������اين من عقل وعاطفة ووجدان  جانبه االإ

وح�س يف م�س������ار تفاعله وتكيفه يف الوجود. 

ووفقا لهذا الت�سور فاإن تطور الثقافة - بل 

ن�سان نف�سه بو�سفه منتجا للثقافة-  تطور االإ

ارتبط بتقدم العقلي والوجداين على املادي 

ن�سان  ن�سان. فاالإ واحل�سي واحلي������واين يف االإ

بعد اأن عقل������ن الطبيعة عقلن ذات������ه اأي�سا، 

وح������اول اأن يرتق������ي بها دائما م������ن �سورتها 

احليوانية ال�رصفة اإىل �سورة اإن�سانية عاقلة. 

وهذا يعني اأن تقدم الثقافة كان رمزا لعملية 

ن�سان من عامل ال�������رصورة اإىل عامل  انتق������ال االإ

احلرية وم������ن اخل�سوع للحتمي������ة الطبيعية 

أو بعبارة  اإىل جم������ال احلتمية االجتماعي������ة ا

اأخرى من اقت�ساد البطن اإىل اقت�ساد العقل 

والنف�س. 

وتاأ�سي�س������ا على ما تقدم ميكن القول باأن 

ن�ساين يف الطبيعة،  الثقافة تعني احل�سور االإ

وانتقاله م������ن عامل ال�������رصورة واحلتمية اإىل 
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ع������امل العقلن������ة وال�سي������ادة، 

حرى عملية و�سع  اإنه������ا باالأ

ن�س������ان يف مرك������ز الكون  االإ

بعد اأن كان يدور يف الهام�س 

اأن  يعني  وهذا  طراف؛  واالأ

تقدم الثقافة يتحدد بتقدم 

العق������ل واحلري������ة واملعرفة 

كما  ن�سان  واالإ ن�ساني������ة.  االإ

ي������رى كانط »ميال بطبيعته 

أن������ه  اإىل احلري������ة، بحي������ث ا

يك������ون  يفقده������ا  عندم������ا 

ن ي�سحي بكل  م�ستع������دا الأ

.ووفقا 
)11(

اأجلها« من  �سيء 

الكانطي  الت�س������ور  له������ذا 

ف������اإن التق������دم احل�س������اري 

ن�س������ان يج������ب اأن يقرتن  لالإ

ن�سان ذاته  بتقدم ح�سور االإ

يف جم������ال احلياة والطبيعة 

واملجتم������ع، وذلك هو جوهر 

مفهومن������ا للثقافة التي تعن������ي ح�سورا ذكيا 

ن�س������ان يف الطبيعة ويف الكون.  ووجدانيا لالإ

ول������ذا فاإن كانط يعل������ن موؤكدا هذه احلقيقة 

ن�س������ان وتاأ�سي�سا على هذه الروؤية  الغائية لالإ

أية  الكانطية للحرية ميك������ن القول اإن قيمة ا

ن�ساين فيها  ثقاف������ة تكمن يف مدى ح�سور االإ

وتقدم������ه اأو يف مدى قدرته على �سون حرية 

ن�سان وكرامت������ه. ويف اأهمية هذه احلرية  االإ

ديب والفيل�سوف الهندي  ن�ساني������ة يقول االأ االإ

طاغور يف بداية القرن املن�رصم »اإن احل�سارة 

املادية �ستخ�������رص كل �سيء اإذا فقدت روحها، 

واأن الب�رصي������ة �ست�سبح مهددة بالفناء يف ظل 

ج�سد بال روح، وعندما ت�سبح احل�سارة بال 

.
)12(

قلب فاإنها �ستفقد اأهم مقومات احلياة«
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اإن تغيي������ب اجلان������ب الذات������ي احلر يف 

ن�س������ان )عقل������ه وحريت������ه ووجدانه( يدفع  االإ

ن�س������ان اإىل دائ������رة االغ������رتاب والت�سيوؤ،  باالإ

وعل������ى خالف ذلك كلما تقدم اجلانب احلر 

ن�سان تقدمت الثقافة وازدهر  الذات������ي يف االإ

ن�س������ان. اإن »كل تقدم ت�سهده احل�سارة هو  االإ

خط������وة على درب احلرية«)13(، وهذا يعني 

اأن التقدم يجب اأن يكون غائيا ينا�سد حرية 

ن�س������ان ويرفعها اإىل مقام الغاية، ومن هنا  االإ

فاإن الثقافة احلقة هي نوع من العقلنة التي 

تتجاوز حدود العل������م واملعرفة املو�سعية اإىل 

ن�سانية مبا متتلك عليه من  تخوم ال������ذات االإ

م�ساع������ر وقيم وجمال؛ وبالت������ايل فاإن غياب 

أو تغيي������ب العنا�رص الذاتية يف الثقافة يوؤدي  ا

ن�سان واغرتابه  اإىل حالة من حاالت ت�سيوؤ االإ

وا�ستالب������ه. وم������ن اأجل مزيد م������ن التو�سيح 

املنهجي نقول باأن الثقافة يف جوهرها عملية 

ن�سان، واأن  ن�سانية يف االإ نهو�س باجلوانب االإ

ن�سان وحريته  الثقافة التي تره������ن كرامة االإ

ن�سان  ن�سان ت�سع االإ ثقافة م�سادة معادية لالإ

يف دائ������رة العبودي������ة والقه������ر. ومل يغب هذا 

التحدي الكبري عن �سبكات الت�ساوؤل النقدي 

يف البل������دان الغربية حيث عملت املجتمعات 

الغربية على مواجهة ه������ذه امل�سكلة وحتليل 

معطياته������ا. وق������د توجب عل������ى املجتمعات 

م������ر اأن حتدد موقفها  الغربية يف حقيقة االأ

م������ن ثقافة اال�ستهالك وم������ن طغيان التقنية 

احلديثة ال�رصيع������ة وو�سعية التغري واغرتاب 

ل������ة التي حتول الب�رص  ن�سان »يف ع�رص االآ االإ

ح�سا�س ال�سائد يف  . وكان االإ
)14(

أ�سي������اء« اإىل ا

زمة احلقيقية للثقافة هي  أوروب������ة هو اأن االأ ا

التحدي الذي يواجه به العلم املخ�س�س روح 

 .
)15(

بداعية ن�سان وخياله وملكاته االإ االإ

فالثقاف������ة لي�ست عقال جم������ردا اأو جمرد 

معرفة علمية فائقة بل هي طريقة يف احلياة 

والوجود، اإنها منهج للعي�س والنظر والتفاعل 

ن�سان جماعة  مع الو�سط الذي يعي�س فيه االإ

كان اأم جمتمع������ا. وبعبارة اأخرى الثقافة هي 

ن�سان عقلي������ا وفكريا وذهنيا  أبدع������ه االإ م������ا ا

يف جمال تفاعله مع الك������ون، وتكمن داللتها 

ن�ساين نحو  اجلوهري������ة يف عملية االرتقاء االإ

أ�ساليب عقالنية يف التكيف وال�سيطرة على  ا

ن�سان  املجال احليوي لوجوده حيث يتخذ االإ

م������ن ملكة التفكري والتاأمل والنظر منهجا يف 

.
)16(

تكيفه مع الكون وتفاعله مع الوجود

ثقافة ال�سياع واالغرتاب: 

ال ي�ستطي������ع املفه������وم الكانط������ي ال������ذي 

ن�ساني������ة بو�سفها ثقافة  انتهجناه للثقافة االإ

غائي������ة اأن ي�سم������د يف ع�رص العومل������ة اأو يف 

زم������ن امليدي������ا واالت�سال وهيمن������ة ال�سورة. 

فللعومل������ة ثقافته������ا اال�ستهالكي������ة املح�سة، 

أداتية تايلورية  حيث يفر�س ال�سوق ثقاف������ة ا
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 TYLOR Edward( ن�سب������ة اإىل تايل������ور(

والثقاف������ة   ،
)17(

)1917-1832  )Burnett
ين  داتي������ة ترم������ز اإىل نوع م������ن التكيف االآ االأ

أو  اال�ستهالك������ي املرتبط بالرغب������ات وامليول ا

ن�سان  باأي �سيغة من �سيغ احلياة يعتمدها االإ

أداتيا يف عملي������ة ا�ستمراره وتوا�سله. ووفقا  ا

له������ذا الت�سور يتوجب علين������ا اأن ناأخذ بعني 

أو  االعتب������ار مفه������وم الثقاف������ة اال�ستهالكية ا

أو ثقافة العوملة وهي ت�سميات  ثقافة ال�سوق ا

ن�سان  أداتي������ة نزوية تنتزع االإ متعددة لثقافة ا

كاأداة وت�سلبه الداللة الغائية. وما ال �سك فيه 

اأن هذه الثقافة اال�ستهالكية ال�سوقية )ن�سبة 

على ال�س������وق( تتعار�س وتتناق�س مع مفهوم 

الثقاف������ة الغائي������ة بدالالته������ا االأخالقية اأي 

أن�سنة وعقلنه وا�ستح�سار  الثقافة بو�سفه������ا ا

ن�سان. وجداين للجانب الذاتي يف االإ

ن�ساين يف الثقافة  ن�سنة اأو اجلانب االإ فاالأ

ميثل معيارنا يف الت�سنيف والتحليل يف اجتاه 

ن�سنة  ن�سان بني طريف االأ الك�سف عن موقع االإ

والت�سي������وؤ بو�سفهم������ا مفهوم������ني متناق�سني 

ن�سنة تعني ا�ستح�سار  بالدالل������ة واملعنى. فاالأ

اجلان������ب الذاتي والعق������الين والوجداين يف 

ن�س������ان، بينم������ا وعلى النقي�������س من ذلك  االإ

متام������ا يدل مفهوم »الت�سيوؤ« كمرادف ملفهوم 

ن�ساين  االغ������رتاب عل������ى تغييب اجلان������ب االإ

ن�سان وفقا  ن�سان حيث يتحول االإ الذات������ي لالإ

لهذا املفه������وم اإىل كيان خام������د هامد فاقد 

رادة واملعن������ى والداللة، اأي عندما يتحول  االإ

اإىل جمرد كيان م������ادي اأي اإىل جمرد »�سيء« 

�سياء.  يخ�سع لقوانني االأ

ن�سنة واالغرتاب.  بني االأ

أنن������ا اإزاء  وهن������ا يج������ب علين������ا اأن نعلن ا

مفهومني للثقاف������ة ومنهجني للحياة، فهناك 

أو الثقاف������ة الغائي������ة وفقا  ن�سن������ة ا ثقاف������ة االأ

ملفهوم كانط، وهناك ثقافة العوملة اأي ثقافة 

اال�ستهالك والت�سوي������ق وهي ثقافة اغرتابية 

نه������ا ثقافة يتم فيه������ا تغييب  بال�������رصورة، الأ

ن�سان  ن�سانية يف االإ اجلوانب الوجداني������ة االإ

وا�ستح�سار اجلانب النزوي حيث جتعل من 

ن�سان نف�سه مادة و�سيئا ُم�ستهلكاً وم�ستَهلكاً  االإ

أ�سمايل املدمر.  يف دورة الن������زوة للت�سويق الرا

أم������ام مفهومني للثقافة  وبعبارة اأخرى نحن ا

اأحدهما يوؤن�س������ن، والثاين ي�سييء، اأي يجعل 

ن�سان جمرد �سيء يخ�سع لقوانني العر�س  االإ

ن�سان �ساأنا  والطل������ب، اأحدهما يعلي م������ن االإ

خ������ر اإىل دائرة الت�سيوؤ  غائيا بينما يدفعه االآ

واال�ستهالك. اأحدهما يخاطب العقل والروح 

خر يخاطب  والقلب وال�سمري والوجدان واالآ

ثقافة الن������زوة واللذة وال�رصع������ة والوم�سة. 

ول يخاطب العقل والروح والقيم واحلا�سة  االأ

اخللقية، اأما الثاين فيخاطب الرغبة وامليل 
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والل������ذة وال�سه������وة وال�سكين������ة واال�ست�س������الم 

واملخادعة. 

وما ال �سك في������ه اأن هذين النمطني من 

الثقافة يعي�سان جنبا اإىل جنب مع فارق كبري 

يتمثل يف زحف كبري لثقافة الت�سيوؤ وانح�سار 

ن�سنة والعقلنة. ففي ع�رص  أك������رب يف ثقافة االأ ا

أنه  العوملة يجري النظ������ر اإىل اأي �سيء على ا

ثقافة، مثل: ثقافة البوب، والروك، واأقرا�س 

الليزر، واأ�رصطة الفيديو، وبرامج التلفزيون، 

املخدرات،  وتن������اول  التجمي������ل،  وعملي������ات 

والعنف واجلن�س، كل هذا يُثمن ويقدر على 

أنه ثقافة، وتلك هي العناوين الكربى ملفهوم  ا

الثقافة يف داللته املعا�رصة ال�سائدة. 

ويف ظل ه������ذا الت�س������ور اجلديد ملفهوم 

الثقاف������ة، اأ�سبح م������ن ال�سعب ج������دا اإعادة 

االعتب������ار اإىل املفه������وم التقلي������دي ملفه������وم 

أو الثقافة احلقيقية، حيث  ن�س������ان املثقف ا االإ

ن�س������ان املثقف عنوانا لنموذج عقالين  كان االإ

وجداين معياري وميثل اإطارا مرجعيا للتفكري 

ن�س������ان املثقف الذي كان  التقلي������دي، وهو االإ

ثار الفنية  قد ت�س������كل يف �سياق تفاعله مع االآ

ن�سانية،  والفكرية النموذجية العليا للروح االإ

ن�سانية الرفيعة  فتكاثفت يف ت�سكله املعاين االإ

ن�ساين.  واخلالقة الدالة على الطابع االإ

فف������ي مراحل ما قب������ل العوملة، كان على 

امل������رء اأن يحظى بن�سيب كب������ري من الثقافة 

الفل�سفية، واأن ميتلك قدرا ال ي�ستهان به من 

دبية، واأن يحظى مبعارف  الرتبية الفنية واالأ

أ�سا�سية حول الدين واحلق واخلري واجلمال،  ا

خرين  واأن يك������ون منفتح������ا على ثقاف������ة االآ

واأعمالهم الفكرية والفنية، كي ي�ستحق لقب 

ن�سان املثقف. ومن الوا�سح اليوم يف عاملنا  االإ

ن�سان املثقف  املعا�رص باأن هذه ال�س������ورة لالإ

اأ�سبح������ت �سورة نخبوية بامتياز تنطبق على 

عدد قليل جدا من النا�س يف املجتمع. 

ن�سان املثقف  وباملقارنة مابني �س������ورة االإ

يف الع�س������ور ال�سابقة، هل ميكننا القول باأن 

ن�س������ان املثق������ف نادر وقلي������ل احل�سور يف  االإ

حياتن������ا املعا�رصة؟ اأال يجب علينا يف حقيقة 

ن�سان  م������ر اأن نعي������د النظر يف مفه������وم االإ االأ

املثق������ف باملقارنة مع �سورته املعا�رصة؟ وهل 

يجب علينا اأن ن�سعر بالقلق الختفاء النموذج 

ن�سان املثق������ف؟ اأو هل  التقليدي ملفه������وم االإ

يتوجب علينا اأن ن�سعر بالقلق لرتاجع مفهوم 

ن�سانية؟ هل يجب  الثقافة ذاته بدالالت������ه االإ

علينا اأن نعتقد باأن عامل ما بعد احلداثة قد 

اأ�سبح عاملا من غ������ري ثقافة حقيقية اأو عامل 

مية الثقافية؟ وال�سوؤال اجلامع  يعاين من االأ

ن�سان املثقف؟  املمكن من هو االإ

ترمز ثقافة التجاوز عند كانط وطاغور 

اإىل رمزي������ة تخاطب العقل والوجدان معا يف 

ن�سان، وهي �سع������ي يف ال�سعود اإىل اإ�سباع  االإ
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ن�س������ان: اجلمال احلق  املل������كات العليا يف االإ

اخلري الواجب التفاين العقلنة اللذات العقلية 

والروحية. اأما ثقافة الت�سيوؤ فهي هذه التي 

ن�سان:  وىل يف االإ تخاطب املي������ول البدائية االأ

اجلن�س اجلوع العط�س العنف العدوان التناف�س 

املتعة الل������ذة. وتتمثل هذه القيم املادية التي 

ن�سان اإىل جحي������م الت�سيوؤ يف ثقافة  تدفع االإ

ن�سان نوازعه العليا  العوملة التي متيت يف االإ

وحتيي فيه النوازع اللذوية الدنيا. 

يتمث������ل جوهر العومل������ة ثقافيا يف عملية 

ن�سان  اغت�س������اب ثق������ايف ينال من كرام������ة االإ

وي�سته������دف اإن�سانيته، وتتمث������ل هذه الثقافة 

أن�س������اق متنوعة م������ن الفعاليات املنظمة  يف ا

ن�س������ان على منوال  ال�ساعي������ة اإىل ت�سكيل االإ

القي������م واملعايري التي حتكم اجتاهات احلياة 

أ�سمالية اجلديدة. اإنها  ومطالب ال�س������وق الرا

ته������دف اإىل بن������اء ال������روح اال�ستهالكية عند 

ن�س������ان وتنميطه يف طرازات ذوقية قيمية  االإ

أ�سمالية اجلديدة.  حتددها مطالب ال�سوق الرا

ووفقا لهذه املنهجية ي�س������ف اأحد املفكرين 

الع������رب ثقافة العوملة باأنه������ا »فعل اغت�ساب 

ثقايف وعدوان رم������زي على �سائر الثقافات، 

لة  ن�سان اأمام �سطوة االآ تعبري عن ان�سحاق االإ

والتقدم العلم������ي ومتركز راأ�س املال وانعدام 

ن�ساني������ة واالأخالقية و�سيادة منطق  القيم االإ

قوى من خالل  الرب������ح والفردية والبق������اء لالأ

جتارة ال�سوق واملعلوماتية واال�ستالب الثقايف 

.
)18(

لل�سعوب والدول والقوميات«

 Arendt Hannah أرن������ت مييز حنا ا

ن�س������ان  )1975-1906( يف كتاب������ه �������رصط االإ

  La condition de)19(
احلداث������ي

l’homme moderne ب������ني عاملني حيث 
عمال الفنية التي تنت�سب  يعر�س ما ب������ني االأ

اإىل ع������امل غري زمني للثقافة وبني اال�ستهالك 

يف ع������امل م������ا بعد احلداث������ة. فع������امل ما بعد 

احلداثة ميثل نهاية الثقافة ال�سامية وهيمنة 

اال�ستهالك بو�سفه ثقاف������ة حيث يتم قيا�س 

الثقافة مبعيار اال�ستهالك. 

ويف ع�رصن������ا ه������ذا اأ�سبح������ت القيم������ة 

العليا ه������ي القيم������ة االقت�سادي������ة بامتياز، 

�سخا�س حت�سب  �سياء، وقيم������ة االأ فقيم������ة االأ

الي������وم مبعاي������ري اال�ستهالك وبالق������درة على 

اال�سته������الك. وبالتايل فاإن ل������ذة اال�ستهالك 

هي معيار �سعادتنا املعا�رصة. ونحن اليوم ال 

نزهو، كهوؤالء الرجال ما بعد احلرب، بعملنا 

وثقافتن������ا، ول�سنا من ه������وؤالء الذين تبهرهم 

يديولوجيات ال�سيا�سية وت�سحرهم العقائد  االأ

جيال املثقفة يف  الفكري������ة، كما هو ح������ال االأ

ال�ستين������ات، ومل نعد ه������وؤالء الذين ت�سحرهم 

�سعارات الثورة والتقدم. نحن ال نريد تغيري 

العامل، ب������ل نريد اأن نحقق الفوائد ون�ستفيد. 

لقد حتولن������ا اإىل اأطفال املتع������ة ال�سناعية، 
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عالن،  اإنن������ا نعي�س يف ع�������رص الدعاي������ة واالإ

آخ������ر معاقلنا حيث يتم  ع������الن هو اليوم ا واالإ

ت�سكيلنا منذ نعوم������ة اأظفارنا حتت مطارقه 

عالنات هو اأن  وتاأثريات������ه. وما تعلمنا اإياه االإ

احلياة تعني اال�ستفادة والربح وتاأكيد الذات. 

فاحلياة اأ�سبحت كاحلركة يف داخل �ساالت 

التلفزي������ون وقاعاته الفاخ������رة، ويف الفيديو 

أو  كليب حي������ث كل �سيء يكون على ما يرام، ا

حيث كل �سيء مي�سي �رصيعا وخاطفا، حيث 

تكون ال�سورة �رصيع������ة جميلة براقة خاطفة 

ويف املكان الذي يلهو فيه النا�س وي�ستمتعون. 

لق������د مّت تعميدنا يف مي������اه النزعة اإىل اللذة 

وغم�سنا يف ماء احلي������اة القائمة على الربح 

ث������ارة. اإن هاج�س احلياة  واال�سته������الك واالإ

اليوم هو الله������و واللذة واملتعة وقد اأ�سبحت 

هذه معايري منوذجية لنمط احلياة الثقافية 

املعا�رصة. وعنا يت�ساءل عبد اخلالق عبد اهلل 

حول الهوي������ة التي تعد بها العوملة معلنا اإنها 

هوية ا�ستهالكي������ة م�سطحة ال عمق فيها وال 

معنى. اإنها ثقافة ال�سلعة والت�سويق والربح، 

اإنها توحد �سباب العامل على قيم اال�ستهالك 

زي������اء، واملاأكوالت،  اإنها ثقاف������ة االأ والل������ذة، 

باحية،  فالم االإ و»البيتزا«، واملياه الغازية، واالأ

واأغاين »مادونا«، و»مايكل جاك�سون«، ومالب�س 

اجلينز، وماركات »كلفن كالين«، و»بينيتون«، 

 .
)20(

و»التيتانك«، و»حرب النجوم«

لقد »اأ�سبح امل�رصوع الثقايف الغربي رهني 

مرباطوري������ات ال�سمعية والب�رصية و�سجني  االإ

مرباطوريات  اإرادته������ا؛ وا�ستطاعت ه������ذه االإ

مبا متتلك من نفوذ وق������وة و�سلطة، اأن تاأ�رص 

ثارة  الب�������رص وت�سحرهم ع������رب »تكنولوجيا االإ

والت�سويق« واأن تعمل ب�سورة م�ستمرة متواترة 

على واأد حا�سة النقد لدى املتلقي الذي يجد 

نف�سه يف نهاية املط������اف مرو�سا على قبول 

جميع القيم اال�ستهالكية لثقافة العوملة دون 

. هذا 
)21(

اعرتا�س عقل������ي اأو ممانعة نف�سية«

أث������ري الرتوي�سي على خطورت������ه يت�ساءل  التا

أم������ام املخاطر الت������ي تتمثل يف ق������درة هذه  ا

التكنولوجي������ا على حما�������رصة الب�رص يف واقع 

افرتا�سي ال �سل������ة له باحلياة اأو مع احلياة. 

وبالتايل فاإن هذا الواقع االفرتا�سي ي�سعنا 

ن�سان  أم������ام كابو�س اإن�ساين »يتح������ول فيه االإ ا

طراف  أ�������س تنمو منه جمموع������ة من االأ اإىل را

لة،  ال�سامرة، ويتغ������ذى ويتحرك بو�ساطة االآ

هذا اإذا م������ا كان ال يزال بحاجة للحركة، اإذ 

م������ن املمكن اأن يكون الواق������ع كله قد اآل اإىل 

افرتا�سي، كم������ا يت�سور فيلم اخليال العلمي 

 .
)22(

ماتريك�س )امل�سفوفة(

يف الع�رصينات من القرن الع�رصين كانت 

ثقافة املتعة واال�ستهالك ثقافة خا�سة بفئة 

أبن������اء الطبق������ة االجتماعي������ة الرثية يف  من ا

اأمريكا، ولكنها اليوم حتولت اإىل طابع ثقايف 
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ع������ام يف خمتلف م�ستويات احلي������اة الثقافية 

اجلارية يف خمتلف املجتمعات املعا�رصة. فما 

بعد احلداثة ميثل الي������وم اإمرباطورية القيم 

�سي������اء قيمتها وفقا  داتي������ة، حيث تاأخذ االأ االأ

ملعيار اال�ستهالك وحتقيق اللذة واملتعة. وهنا 

ويف دائرة هذه الثقافة اجلديدة جند معيارا 

�سياء تنطوي  واح������دا قوامه اأن قيم������ة كل االأ

يف قابليتها لال�ستهالك ال�رصيع وتوفري املتعة 

ال�رصيع������ة، وهذا املعي������ار ين�سحب يف جدواه 

فالم  على خمتلف املظاهر بدءا من الكتب واالأ

نتاج، وانتهاًء  واملو�سيقى مرورا بالعم������ل واالإ

بكل مظاهر احلي������اة الثقافية وم�ستلزماتها. 

�سياء ومن اأجل اأن تكت�سب قيمتها يجب  فاالأ

اأن تك������ون وفقا ملعايري اال�سته������الك القائمة 

مثرية ممتعة �رصيعة وافية وقتية وعابرة.

وعندما نرك������ز اهتمامنا حول ما يجري 

حولن������ا �سنجد ح�سورا �سارخا لنزعة لذوية 

�سبقية متقدمة تلهبها دورة اإعالمية م�سعورة 

دافعة اإىل قيم اال�ستهالك واملتعة وال�سطوة. 

ويف دائرة هذا اجلنون اال�ستهالكي والنزعة 

الرغبوي������ة ال�سبقة يفق������د كل ن�ساط اأو فعل 

يعتمد عل������ى التاأمل والتعقل والنظر وال�سرب 

واالنتظ������ار قيمت������ه وداللته ومعن������اه. وهذا 

ن�سانية التي ال  يعن������ي اأن كل الن�ساط������ات االإ

ترتبط باال�سته������الك واللذة وال�رصعة ت�سبح 

واالحتق������ار.  واالزدراء  لل�سخري������ة  مدع������اة 

وه������ذا االنح�س������ار القيمي ي�سم������ل اليوم كل 

�سيغ الرتبية التقليدي������ة وكل معاين الثقافة 

التقليدية القائمة على معايري اإن�سانية �سامية 

وخمتلفة. 

ويف ه������ذا ال�سياق ميكن القول باأن ثقافة 

العومل������ة بو�سفه������ا مرحلة ما بع������د حداثية 

»تفيل������ق الفرد وتنظمه يف ط������رازات ذوقية 

وا�ستهالكية وغذائية ورمزية وترتفع ال�سلعة 

فيه������ا من قيمة ا�ستعمالي������ة اإىل قيمة رمزية 

جلها. وبكالم اآخر فاإنها  بحد ذاتها فتقتنى الأ

تكي������ف الفرد وفق منط واح������د وبعد واحد 

وتتغلغ������ل �سنمي������ة ال�سلع������ة اإىل تلك املناطق 

من اخليال والنف�س التي اعتربت دائما منذ 

ملانية معقال اأخريا  الفل�سفة الكال�سيكي������ة االأ

داتي لراأ�س  ي�ستحيل اخرتاقه على املنطق االأ

. وتعتمد ثقاف������ة العوملة »اإغراءات 
)23(

املال«

ال تق������اوم جتع������ل البع�������س يتقب������ل ب�سهولة 

أو يطالب م������ن تلقاء نف�سه  �سغط العومل������ة، ا

. ومثال ذلك 
)24(

باإحدى منافعها الظاه������رة«

اإغ������راءات احلا�سوب الت������ي تتمثل يف برامج 

ن�ساين.  ألعاب ومعلوم������ات مذهلة للعقل االإ وا

نرتنت  وهناك تاأثريات ال�سوت وال�سورة واالإ

فالم املدجمة التي ت�سحر العقل  غاين واالأ واالأ

ن�سان مب������ا متتلك من قدرة  وت�ستل������ب لّب االإ

و�سحر و�ساعرية واإبداع. وهناك التكنولوجيا 

املذهل������ة التي تخلب العق������ل وت�ستلب الوعي 
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مبا فيه������ا من غرائ������ب وعجائ������ب وهلو�سة 

وهذا عداك ع������ن �سحر ال�سورة التلفزيونية 

وقدرته������ا املدمرة للعقل يف ا�ستهواء النفو�س 

ذواق.  والقلوب وت�سكيل االأ

ث����ق����اف����ة احل�������ي�������اة: ت����ق����اط����ع ال���ع���ق���ل 

والوجدان. 

 م������ا الذي يعنيه مفه������وم الثقافة باأبعاده 

أو  ن�سن������ة والتجاوز ا ن�ساني������ة؟ اأي ثقافة االأ االإ

أداتيه(، اإنها تعني وكما  الثقافة الغائية )�سد ا

اأ�رصنا اأعاله عملية حتول ذاتي للحياة وهي 

حركة ال تنقطع وال تتوقف عن تغيري ذاتها، 

وذلك من اأجل الو�سول اإىل �سيغ اأكرث تقدما 

من �سيغ الوجود والتكي������ف. والثقافة وفقا 

أبعادها  لهذا الت�سور ال ميكنها اأن تختزل اإىل ا

املعرفية املو�سوعية فح�سب. اإنها تتجلى يف 

كل ال�سيغ عرب حتوالته������ا الداخلية لتتجلى 

عم������ق لكل فرد يف  يف الوج������دان الذاتي االأ

املجتم������ع، ولتاأخذ ح�سورها املميز يف ذكائه 

ووعي������ه. وال�سوؤال هنا ما امل�سرتك بني قراءة 

كت������اب ي�سدمنا ويهز ذكاءن������ا وقلوبنا، وبني 

البهج������ة التي ي�سفيها �سماع عمل مو�سيقي، 

ن�سانية  اأو بني فرحة الر�سم وت�سوير الروح االإ

أو �سكل؟ اإن الرابط اجلوهري بني  يف هيئ������ة ا

هذه املظاهر والفعاليات لي�س �سيئا اآخر غري 

ن�سانية يف اأعمق  ال�سعور اخلالق باحلياة االإ

اأعماقها ويف �سلب ذاتيتها. 

اإذ ال يوج������د هناك ف�س������ل حقيقي بني 

الثقافة الغائي������ة )مبعناها الغائي الكانطي( 

واحلياة، فاحلياة تتجلى وتتكامل يف الثقافة 

وكذلك هي الثقافة ال ميك������ن اأن تتجلى اإال 

يف �سورة احلياة يف اأعمق معانيها ودالالتها. 

وعندما تكون احلياة حركة ال انقطاع فيها، 

عندما تكون ذاتية التح������ول والتكامل فاإنها 

هي الثقاف������ة ذاتها. وهذا يعن������ي بال�رصورة 

اأن اأي نف������ي ممكن للثقاف������ة احلّقة يعني يف 

الوق������ت نف�سه نفيا للحي������اة ذاتها. فالطالب 

أو التلمي������ذ الذي يبني جتربت������ه املوؤملة عرب  ا

ال�سعوبات  وي�ستطي������ع مواجه������ة  درا�ست������ه، 

الت������ي تعرت�سه يف �سبي������ل التح�سيل، ميكنه 

اأن يحقق امت������الكا حقيقيا للمعرفة العلمية 

الت������ي تلقاها. ومع ذلك ف������اإن الطالب ي�سعر 

باأنه غريب على املعلومات التي يتلقاها وهو 

يعي�س حالة �سجر راف�سا ما يتلقاه خارجيا، 

حيث يتوجب عليه اأن ي�ستظهر اأمورا غريبة 

عن������ه. فاملعلوم������ات لي�ست معرف������ة حقيقية 

نه������ا تفتقر اإىل العنا�������رص الذاتية الواعية،  الأ

واملعرف������ة هي غذاء حقيق������ي للذكاء عندما 

أو الطال������ب اأن يدجمها يف  ي�ستطي������ع الطفل ا

ذاته ويتفاعل معه������ا وجدانيا لت�سبح جزءا 

ن�ساين وهويته، وهذا  حقيقيا م������ن تكوينه االإ

أنه عندما ي�ستطيع اأن يجعلها جزءا من  يعني ا

حيات������ه اخلا�سة: اأي عندما يفهمها ويدركها 
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ب�س������ورة حقيقية. وهذا يعن������ي اأن ما نفهمه 

وما ندركه بعمق ي�سبح جزءا من �سخ�سيتنا 

ن�ساين.  ومن تكويننا االإ

أ الف�سل  فالعلوم احلديثة تنطلق من مبدا

بني الذاتي واملو�سوعي، ويف �سياق ذلك يتم 

التاأكيد على اجلوان������ب املو�سوعية واإق�ساء 

اجلوانب الذاتية للمعرفة. وتعمل هذه العلوم 

على فهم العامل من خالل احلقائق الريا�سية 

الت������ي ت�سمح بعملية القيا�������س والتحديد. اإن 

التط������ور التقن������ي اخلال�س للعل������وم منقطعا 

ن�سانية يوؤث������ر بالتاأكيد يف  ع������ن الثقاف������ة االإ

التعلي������م املدر�سي واجلامع������ي، فالطالب ال 

ي�ستطيع������ون فهم هذا التط������ور نف�سه وذلك 

أً م�ستتا  ن تطور املعرف������ة ياأخذ طابعا جمّزا الأ

يف غري م������ا �سياق، وهذا يجعل هذه املعارف 

غام�سة وغري وا�سحة املعامل. وهي يف اأف�سل 

حاالتها غام�سة ومنقطعة ال�سلة عن �سياق 

احلياة ومتطلباتها. فالثقافة هي عطاء ذاتي 

للحياة، وه������ي يف الوقت نف�سه جُتدد فهمها 

لذاته������ا وتطور �سريورات تفاعلها مع الواقع 

ن�س������اين يف دورة التوا�سل م������ع متطلبات  االإ

العقل والوجدان. وبالتايل فاإن العلم عندما 

ح�سا�س  يتنكر للثقافة فاإنه يوؤدي اإىل تدمري االإ

وال������ذكاء. ووفقا لهذه ال�س������ورة فاإن املعرفة 

اأ�سولها  داتية( املنقطعة ع������ن  العلمي������ة )االأ

الثقافي������ة ت������وؤدي اإىل الغمو�������س والت�سل������ب 

أية معرفة  واجلم������ود. وهنا ميكن القول باأن ا

ن�سانية،  تنف�سل ع������ن احلياة تفقد قيمتها االإ

ن املعرفة التي ترتبط باحلياة والقيم هي  الأ

وحدها املعرفة التي حتمل معنى وداللة. 

هذه هي احلالة املعقدة واملحرية لع�رصنا 

اليوم حيث يتم تعطيل الدالالت الثقافية. اإنه 

الع�رص الذي يتم فيه تغييب الروؤى ال�سمولية 

والكلي������ة للحياة، ع�رص التج������زوؤ واالن�سطار 

يف خمتلف املج������االت، وال�سيما يف املجاالت 

املعرفي������ة، اإن������ه ع�رص الف�س������ل بني احلقول 

املعرفية وبني م�ستوي������ات التفكري االت�سايل، 

بل هو ع�رص الفو�سى الفكرية حيث ال توجد 

أي������ة م�سادر حقيقية لتنمي������ة الذكاء والفهم  ا

ن�سان املعا�رص: اإنه ع�رص الرببرية  العميق لالإ

�سل  اجلدي������دة. والرببري������ة ال تكون ه������ي االأ

أت������ي انعكا�سا لو�سعية ثقافية  والبداية، بل تا

ت�سبقه������ا بال�رصورة دائما. فالرببرية دمار ملا 

هو قائم ولي�س������ت بداية. وعلى خالف ذلك 

فاإن الثقافة هي حالة اأوىل بال�رصورة، وهنا 

فعال املتوح�سة يف  أي�س������ا اإن االأ ميكن القول ا

احلياة االجتماعية هي �سيغ واأمناط ثقافية 

حمددة ومعينة. 

وال�س������وؤال هنا ما طبيع������ة الرببرية التي 

نعي�سها الي������وم وكيف ميكنن������ا التاأثري عليها 

وحما�رصتها؟ واإذا كانت الثقافة وثيقة ال�سلة 

باحلياة وفقا للداللة التي تكون فيها الثقافة 
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تعبريا ع������ن فرح احلياة وبهجتها عرب احل�س 

وال������ذكاء، فما ه������ي القوة الت������ي ت�سدر عن 

احلياة والتي توؤدي اإىل الرببرية؟ فهل ميكن 

القول هنا باأن الرببري������ة طاقة اإن�سانية غري 

م�ستثمرة؟ وعلى خالف ذلك ميكن القول باأن 

كل ثقافة هي عملية حترير للطاقة، وبالتايل 

ف������اإن كل ال�سيغ التي توظفه������ا هذه الثقافة 

جت�سد �سورا وجتليات حمددة لهذا التحرير. 

وبالتايل فاإن عدم قدرة الثقافة على حتقيق 

نف�سها بو�سفها حترير وع������دم قدرتها على 

تولي������د الطاقة احليوية لهذا التحرير ينقلب 

عل������ى الثقافة ذاتها وي������وؤدي اإىل والدة �سيغ 

التدمري الذاتي يف داخل الثقافة عينها. 

ال����ث����ق����اف����ة ال����ع����رب����ي����ة ب�����ني امل���ط���رق���ة 

وال�سندان. 

ن�ساني������ة ثقاف������ة  تواج������ه املجتمع������ات االإ

اغرتابية ا�ستالبية مدمرة ت�ستهدف ثقافاتها 

املحلية والتقليدي������ة. وقد بلغ هذا االخرتاق 

الثق������ايف مداه يف عاملن������ا العربي حيث تدفع 

ن�س������ان العرب������ي اإىل مزيد م������ن الهام�سية  االإ

والدونية واالنحدار. ومع دورة هذا االمتداد 

ن�سان العربي  املدمر لثقافة االغرتاب يجد االإ

املعا�������رص نف�س������ه يف ح�سار القه������ر الثقايف 

والت�سي������وؤ واالبت������ذال وال�سي������اع واالنحدار 

والعطالة واجلمود الوجداين. 

ن�س������ان الغرب������ي يف حقيق������ة  واإذا كان االإ

مر يعي�س ثقافة اغرتابية واحدة هي ثقافة  االأ

ن�سان  احلداث������ة والعوملة وما بعدها ف������اإن االإ

العرب������ي يعي�س يف ظل ثقافت������ني اغرتابيتني 

حيث يجد نف�سه بني مطرقة ثقافة احلداثة 

و�سن������دان الثقاف������ة التقليدي������ة الت������ي ت�سكل 

أ�سود يل������ف ويدمر كل املعاين  بدوره������ا ثقبا ا

ن�س������ان. فالثقاف������ة التقليدية  النبيل������ة يف االإ

أ�سدد على ال�سائدة( كانت  العربية ال�سائدة )ا

وما زالت منوذجا فريدا لثقافة التخلف بكل 

ما تعنيه هذه الثقافة من قدرة على م�سادرة 

الوعي واحلرية والكرامة. وغالبا ما و�سفت 

هذه الثقافة باأنها ثقافة الطاعة واال�ست�سالم 

تكالي������ة والقدرية،  واالن�سي������اع والغيبية واالإ

اإنه������ا كل ما حملنا اإي������اه ما�سي الظالم من 

خرافات واأوهام وتع�سب وفئوية وعن�رصية، 

فناء، والت�سلط  اإنه������ا ثقافة املوت والعدم واالإ

والعدوان والقهر وامل�سادرة وتغييب كل القيم 

ن�سان.  ن�سانية يف االإ الدميقراطية واالإ

ثقافتنا التقليدية تت�سف بالعجز وت�سع 

ن�س������ان العرب������ي يف حال������ة �سلبي������ة دائمة  االإ

وغيبوب������ة نقدية فائقة الو�س������ف اإنها ثقافة 

ن�سان العربي  اغرتابية بامتياز حيث يتميز االإ

املعا�رص بال�سلبية والدونية والعجز والتواكل 

واالنغالق والتع�سب، وقد ال نبالغ يف القول 

باأنن������ا حتولن������ا اإىل مومي������اء اإن�سانية يف ظل 

ن�سان من  الثقاف������ة التقليدية التي جت������رد االإ
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قدرته على االنطالق. والدليل القاطع على 

هذا املوات الروحي الذي نعي�سه اليوم يتمثل 

يف مواقف ال�سع������وب العربية اإزاء ق�ساياها 

ن�سان  ن�س������اين حيث جن������د االإ وم�سريه������ا االإ

أبدا: دمر  العربي غ������ري قادر على املب������ادرة ا

أبي������دت مقومات وجوده فلن ن�سمع  العراق وا

�رصخ������ة عربية واحدة تدي������ن املوت والقتل! 

م�س يقتل  وها ه������و اليوم كم������ا احل������ال باالأ

فناء، وتدمر  ال�سعب الفل�سطيني ويتعر�س لالإ

أر�������س القدا�سة يف  ن�سانية يف ا كل القي������م االإ

فل�سطني، ف������ال تهتز �سعرة يف جفن ال�سعوب 

العربي������ة وال يختلج لها وج������دان وذلك بدءا 

نها يف حالة  من حميطها وانتهاء بخليجها، الأ

خ������در اغرتاب������ي مذهل احل������دود ويف حالة 

نها يف ح�سار الكفن  بعاد، الأ موات ق�سية االأ

االغرتاب������ي ال حول له������ا وال قوة. لقد اأ�سبح 

أ�سبه  ال�سعب العرب������ي اإزاء ق�ساياه امل�سريية ا

بالقطعان التي تغم�س العني وت�سيح بالوجه 

عندم������ا ت�ساهد اخلطر وه������ي ت�سعر باأن ال 

حول لها وال قوة. 

يف ثقافتنا التقليدي������ة ما زالت ق�سايانا 

أم������ور احلياة  الك������ربى تتمث������ل يف اأ�سغ������اث ا

و�سغائره������ا ويف هذا دلي������ل كبري على حالة 

اغ������رتاب ثقافي������ة مذهل������ة. وكم ه������ي كثرية 

م�ساهد البوؤ�س يف حياتن������ا الثقافية املثرية، 

فلطامل������ا اأطلقت الفت������اوى واأقيمت الندوات 

وعق������دت احللق������ات التي جتم������ع بني بع�س 

لقاب العلمية يف  املثقفني يف بالدنا وحملة االأ

موا�سم ثقافية مهيبة ملعاجلة ق�سايا �ساذجة 

ال معنى فيها وال داللة، وهل هناك من جمال 

للمقارنة بني ندواتنا والندوات العلمية التي 

جندها يف الغرب، ح������ول الثورات الرقمية، 

واجلين������ات، وال�سيف������رات الوراثي������ة، وغزو 

ن�سان، واخرتاق الزمن،  الف�ساء وتدج������ني االإ

وق�سايا الن�سبية، وابتالع ال�سوء، والدورات 

الفلكي������ة، وامت������داد الكون؛ وقابلي������ة الكون 

أي������ن هذه من ندواتنا احلامية حول  للفناء!! ا

دخول احلم������ام، ومالعب ال�سيطان، وتف�سري 

ح������الم، والق������راءة يف الفنج������ان، و�سهادة  االأ

ن�س  أة وال�سبيان، وق�سايا الزواج من االأ امل������را

واجلان. 

مبعناه������ا  التقليدي������ة  الثقاف������ة  ح������ال 

اال�ستالبي ال يختلف كث������ريا عن حال ثقافة 

العومل������ة، فكالهم������ا ينهل من مع������ني القهر 

ن�س������ان م������ن معانيه  وي�سع������ى اإىل تفري������غ االإ

ن�سانية ومن م�سامينه االأخالقية، كلتاهما  االإ

ن�سان وحتويله اإىل وثن  تعمل على تخدير االإ

بل اإىل �سيطان، كلتاهما تعمالن على تعليب 

العقل وتدمري ملكة النق������د واإ�سقاط احل�س 

ن�سان  ن�س������ان. واالإ اجلم������ايل واالنح������دار باالإ

العربي املعا�رص ال������ذي يعي�س يف دائرة هذا 

التقاطع املرع������ب لثقافتني مدمرتني يتحول 



يف االغرتاب الثقايف املعا�رص 

العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 36

اإىل كي������ان موميائي مغ������رتب ال حول له وال 

ق������وة، اإنه يعي�س ت�ساعي������ف اغرتاب تتكامل 

فيه العنا�رص اال�ستالبي������ة والقيم االغرتابية 

للثقافتني التقليدي������ة واحلداثية. وغالبا ما 

متتل������ك هذه القي������م اال�ستالبي������ة قوة جذب 

أ�سبه ما تكون بالثقوب ال�سوداء  وتدمري، فهي ا

املدمرة التي تعت�رص نف�سها وتلف ما يقع يف 

أ�سطورية، اإنها ثقوب ثقافية  طريقها ب�سورة ا

أبعاد  �س������وداء تبتلع ال�س������وء والزمن وتل������ّف ا

ن�سان يف النهاية  املكان والزمان، وحت������ول االإ

اإىل م�سغوط������ات ا�ستهالكي������ة فاقدة للمعنى 

والداللة. 

وما يزيد القهر قهرا واالغرتاب اغرتابا 

اأن ثقافة العوملة التي ت�سول وجتول يف عاملنا 

أو اإ�سالمية  العربي لي�س������ت عربية ال�سن������ع ا

خر التي  الهوي������ة والهوى، بل هي ثقاف������ة االآ

ن�ساين لتحطم  تداهمنا وتداهم وجودن������ا االإ

ن�س������ان فري�سة ثقافة  أركان������ه. وهكذا يقع االإ ا

خ������ر املدمرة ثقافة الت�سي������وؤ واال�ستهالك  االآ

الت������ي فر�ست عليه من ع������امل خمتلف املعاين 

والدالالت. وقد يبدو هذا الت�سور ماأ�ساويا، 

ولكنها حقيق������ة التطور ذات������ه، حيث اأ�سبح 

ن�سان العربي ال ي�ستطيع اليوم االنف�سال  االإ

خر الهائلة  ع������ن النتائج املدمرة لث������ورات االآ

واالفرتا�سي������ة.  والرقمي������ة  التكنولوجي������ة 

وبالت������ايل فاإن »م������اأزق ثقافات الع������امل اليوم 

كما يقول وجيه قان�س������و« مل تعد قادرة على 

ال�سمود اأمام عقالنية غربية تكت�سح وتبتلع 

كل م������ا حولها دون اأن متيته������ا، اأي عقالنية 

تقتحم احل������دود دون ت�رصيح وحتدث خلال 

يف التوازن النف�سي واالجتماعي، لقد وقعت 

جميع احل�سارات داخل عنق الزجاجة، فال 

آذانها  أو �سّم ا هي قادرة على اإغالق نوافذها ا

عل������ى ما يح�س������ل يف الع������امل، وال هي قادرة 

بتكوينه������ا التاريخي ومعادلته������ا الفكرية اأن 

.
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ت�ستمر وتقاوم«

ويف ه������ذا ال�سياق ي������رى بنجامني باربر 

يف كتابه »اجلهاد �س������د ال�سوق الكونية« باأن 

ث������ار التفكيكية لل�سوق الكونية �ستوؤدي اإىل  االآ

م�ساعف������ات وردود فعل عنيفة يف داخل كل 

ثقاف������ة، ومن ثم يوؤكد اأن قيم ال�سوق الكونية 

العاملي������ة �سوف تنت�رص يف نهاية املطاف على 

الذي������ن يت�س������دون ملقاومتها. حي������ث يقول: 

أتنباأ باأن املقاوم������ة �ستهزم يف النهاية  »اإنني ا

)اإن مل يكن يف اأي وق������ت قريب( اأمام ال�سوق 

الكونية. وهذا التنبوؤ ي�ستند كلية تقريبا اإىل 

القدرة الهائل������ة للثقافة الكونية على التغلب 

فق الفكري  على كل ما يجابهها من �سيق االأ

بقاء عل������ى الكيانات ال�سغرية.  وحماوالت االإ

أم������ام العني وما  ن م������ا نراه ا وه������ذا حتى االآ

آليات الهيمنة  يق������ع اأمام الب�رص، ففي ظ������ل ا

العاملية حتول������ت الثقاف������ة اال�ستهالكية اإىل 



37 العـــــــــــــــــدد  571    ني�ســــــــــــــان  2011 

يف االغرتاب الثقايف املعا�رص 

ن�سان العربي يف دائرة  آلية فاعل������ة لو�سع االإ ا

االغرتاب، ومن ثم تعلي������ب قناعاته الوطنية 

يديولوجية واالأخالقية والدينية. وهكذا  واالأ

لعبت الثقافة العاملية اجلديدة دورا كبريا يف 

تدمري البن������ى التقليدية للمجتمعات العربية 

ن�سان اإىل قيمة ا�ستهالكية.  وحولت االإ

فالثقافة الكونية تزحف وتدمر، وهي يف 

زحفها هذا ا�ستطاع������ت »اأن تربك املنظومة 

التقليدي������ة وتدخ������ل الف������زع حي������ث اأفقدت 

املواط������ن العربي الثوابت الثقافية التي يبني 

ن الهوية حتتاج  بو�ساطتها هويته، وذل������ك الأ

اإىل مرجعي������ات ثقافي������ة وقيمي������ة وا�سح������ة 

 .
)26(

وثابتة يعتمدها الف������رد لبناء �سخ�سيته«

فاالغ������رتاب والفردية واملادي������ة واال�ستهالك 

اأ�سبح������ت �سم������ات �سائ������دة يف جمتمعاتن������ا 

العربية، حيث حتول������ت الثقافة العربية اإىل 

ثقافة �سوقي������ة من نوع جدي������د، واأ�سبح كل 

�سيء يخ�سع لقان������ون العر�س والطلب، وكل 

�س������يء ميكن اأن يب������اع وي�س������رتى »حتى روح 

. اإنها ثقافة العوملة التي 
)27(

ن�س������ان نف�سه«  االإ

دمغة  تو�سف باأنها عملية غ�سيل حقيقية لالأ

على ح������ّد تعبري عب������د اخلالق عب������د اهلل ؛ 

أ�س������ار »مارتن وولف« يف احلقيقة  وهي كما ا

ن�سانية  ن�س������ان وتدمر اأعماق������ه االإ تقتل������ع االإ

أ�سري اأفكار  حي������ث يحا�رص الفرد وي�سعر باأنه ا

معلومة وقيم مر�سومة، اإنه طريد عامل غريب 

عليه يفي�س عليه �سعورا بالغربة واالن�سالخ، 

أو الع������داء والعدوانية على كل هذا ال�سخب  ا

. نعم ه������ي ال�سورة قامتة 
)28(

العاملي الوافد

جدا فيما يتعلق بفعلها االغرتابي، فالثقافة 

ن�سانية الغائية التي يريدها كانط وطاغور  االإ

واب������ن عربي واجلاحظ وابن طفيل واحلالج 

ن�سان  واملعري واملتنب������ي غائبة غائب������ة، واالإ

العربي اإن ا�ستطاع اأن يفك ارتباطه بالثقافة 

التقليدية فاإنه �سي�سق������ط يف اأوحال الثقافة 

الغربية ثقاف������ة العوملة وامليدي������ا اإنه �سجني 

املحب�سني حمب�س الثقافة التقليدية بروا�سبها 

القاتل������ة وحمب�س الثقاف������ة الغربية املعا�رصة 

ن�سانية.  بانتهاكاتها االإ

واأخريا لن تنزلق مقالتنا هذه اإىل تقدمي 

�سئل������ة التقدم والتجاوز،  الو�سفة املعهودة الأ

أ�سئل������ة عدي������دة اأهمها: كي������ف يتّم  ومنه������ا ا

جتاوز ثقافة االغ������رتاب واال�ستالب والت�سيوؤ 

وال�سياع يف عاملنا العربي؟ ما ا�سرتاتيجيات 

ن�سانية يف  العم������ل والفعل يف اجتاه بن������اء االإ

أ�سكال القهر؟ وتلك  ن�سان بعيدا ع������ن كل ا االإ

جابة عنها غالبا ما  أ�سئلة املح������ال؟ واالإ هي ا

ن�ساين نف�سه  تكون يف ت�ساري�س ال�������رصاع االإ

ن�سانية.  من اأجل احلق واخل������ري والعدالة االإ

أنن������ا اأ�ساأنا �سمعة  وح�سبن������ا يف هذه املقالة ا

�سغ������رية بني ماليني ال�سموع ت�سيء اأوجاعنا 

املرعب������ة يف حالك الظالم. فاالغرتاب اليوم 
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ه������و ق�سي������ة اإن�ساني������ة �ساملة تغ������رق الكون 

ب�سعوب������ه واأعراقه واأجنا�س������ه. واإذا كان من 

ن�سانية لن تاألو جهدا  قول يف النهاية فاإن االإ

يف �سبيل احلق واحلرية واجلمال، والن�سال 

ن�س������اين مل يتوق������ف يوما ول������ن يقف اليوم  االإ

فالن�س������ال من اأجل ثقاف������ة التجاوز كان وما 

ن�سانية ع������رب الزمان واملكان.  زال هم�سة االإ

ونحن يف عاملنا العرب������ي ل�سّد ما نحتاج اإىل 

حالة تنوير تدفعنا اإىل دائرة النور بعيدا عن 

دائرة االغرتاب والظالم. و�سي�ستمر الن�سال 

ن�س������اين و�سيبق������ى يف مواجه������ة جحاف������ل  االإ

ن�سانية تبدع  الظالم، ومما ال �سك فيه اأن االإ

أ�ساليب ن�سالي������ة جديدة، وحتاول  و�ستب������دع ا

و�ستحاول دائما العمل على حت�سني ما بقي 

ن�سان وكرامته. من اإن�سانية االإ
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