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"ا�خوف �� املستقبل ليس من األمي الذي ال �عرف  

األ�ادي�ي  ا�خوف من أمية    ل.... بالقراءة والكتابة

.  درجة عالية من التعليم والثقافة"  �وصل إ�الذي    

 ابن باد�س. 

 :  ملّخص

سوسيولوجّية ومعرفّية  �� هذا املقال طرحنا ع�� �ساط البحث ظاهرة األّمية األ�اديمّية، و�� ظاهرة  

ف��ا   يرى  وقد  ا�جتمع،  لنخبة  االستفزاز  من  ضر�ا  �عضهم  �عّدها  قد  إذ  وا�حساسّية،  ا�خطورة  شديدة 

ل ��ديدا وجودّيا للمستقبل  
ّ
آخرون تناقضا يجمع ب�ن التبخيس (أّمّية) والّتمجيد (أ�ادي�ي). و�� إ�� ذلك تمث

تفكي  �� التدّرج  ينا 
ّ

توخ وقد  برّمتھ.  األمية  العر�ي  من  أي  ا�خاّص،  إ��  العام  من  فانطلقنا  اهرة، 
ّ
الظ ك 

والتماس   اهرة 
ّ
الظ �عر�ف  إ��  اهتمامنا  وا�شّد  األ�اديمّية.  األمّية  إ��  وصوال  الثقافّية،  فاألّمّية  األبجدّية، 

ر�ن عر 
ّ

يا��ا من خالل من�ج تحلي�ّ� نقدّي، وع�� استدعاء مواقف وشهادات ملفك
ّ
ب  عواملها ومعاي��ها وتجل

ر�ن من الظاهرة وتداعيا��ا. 
ّ

 كث��ين رفعوا الّصوت محذ

املفاتيح:   الوسط ال�لمات  ا�جام��،  األستاذ  األ�ادي�ّي،  األمية  الثقافّية،  األمية  األبجدية،  األمية 
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“The fear in the future is not from the illiterate who 

does not know how to read and write.... Rather, the 

fear of the illiteracy of the academic who has 

reached a high degree of education and culture.” 

Ibn Badis. 

 

Abstract 

In this article, we presented the phenomenon of academic illiteracy, which is a very 

dangerous and sensitive sociological and cognitive phenomenon. Some may consider 

it a form of provocation to the elite of society, and others may believe it is a 

contradiction that combines underestimation (illiteracy) and glorification (academic). In 

addition, it represents an existential threat to the entire Arab future. We sought to 

dismantle the phenomenon gradually, so we proceeded from the general to the 

specific, that is, from alphabetic illiteracy, to cultural illiteracy, all the way to academic 

illiteracy. Our attention was directed to defining the phenomenon and seeking its 

factors, criteria, and manifestations through a critical analytical approach, and by 

invoking the positions and testimonies of many Arab thinkers who raised their voices 

warning of the phenomenon and its repercussions. 

 

Keywords: alphabetical illiteracy, cultural illiteracy, academic illiteracy, university 

professor, academia. 
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 :  مقدمة   - 1

ا�خلفيات  نأخذ �ع�ن االعتبار  لم    العر�ي ما ال يمكننا ا�حديث عن األمية الثقافية واأل�اديمية �� العالم  

و�ش�ل    ،الفاعلة واملؤثرة �� ا�حياة الثقافية والفكر�ة. فاألمية تتجذر �� بنية ا�جتمعات العر�يةاالجتماعية  

. ور�ما ال  أك�� مظاهر ا�حياة والوجود خطورة و�يالما�� الوقت نفسھ  ، كما �ش�ل  هاسمة من سمات تخلف

للمجتمعات العر�ية،  ثقافية  ال  جتماعية ال بنية اي�ون من املبالغة القول إن األمية، إذ تضرب بجذورها �� ال

الالحقةفإّ��ا   األمية  أش�ال  ل�ل  أ�اديمية  ،تؤسس  أم  ثقافية  أ�انت  تؤصل  سواء  كما  أش�ال  ،  �ل  و�عزز 

 املعاصرة.  العر�ية �� مجتمعاتنا القائمة التخلف 

مكتوم،   آل  راشد  بن  الشيخ محمد  د�ي،  حاكم  رعاها  ال�ي  ل�ح�ومات  العاملية  القمة  أظهرت  ي ال�لقد 

 من املفكر�ن والباحث�ن    150ف��ا  وشارك    2017ف��اير    14-12�� الف��ة ما ب�ن  د�ي  أقيمت �� مدينة  
ً
متحدثا

  4000حضرها أك�� من  و جلسة،    114�� مختلف أنحاء العالم، ع�� مدى ثالثة أيام متواصلة عقدت أثناءها  

مليون    13.5وأن    ،القراءة والكتابة  مليون عر�ي ال �عرفون   57  :أن  ،دولة  138�خصية إقليمية وعاملية من  

مليون عر�ي �عيشون تحت خط    30وأن    ،107/2028طفل عر�ي لم يلتحقوا باملدارس �� العام الدرا��ي  

دول عر�ية �جلت نفسها �� قائمة   5لف هذه الدول تر�ليون دوالر، وأن  �الفقر، وأن الفساد �� البلدان  

  �� 
ً
إنھ يتعرض إ��  ف% من س�ان العالم  5ورغم أن العالم العر�ي يمثل    .العالمالدول العشر األك�� فسادا

45 
ً
%من وفيات ا�حروب    68وأن    !% من الالجئ�ن �� العالم عرب  75وأنـ ـ    ،% من ال�جمات اإلرهابية عامليا

 عرب
ً
أن  ألف كتاب فقط سنو�ا أي أقل من دولة مثل رومانيا، و   20وأن العالم العر�ي ينتج فقط    !عامليا

�� ح�ن  براءة اخ��اع فقط،    2,900لد��م    الي�ن �خصم  410العرب الذين بلغ عددهم �� ذلك الوقت  

مليون    14تم �شر�د    2017و  2011وأنھ ما ب�ن عامي    ،براءة اخ��اع  20,201ن  � ن ا�جنو�ي�الكور�أن لدى  

و�زداد بؤس    .عر�ي  وجر�ح مليون قتيل  1.4وشهد العالم العر�ي �� هذه الف��ة خسائر �شر�ة تصل إ��    .عر�ي

" والعلوم  والثقافة  لل��بية  العر�ية  املنظمة  �علن  الصورة وسوداو���ا عندما  األمية  أهذه  �سبة  أّن  لكسو" 

مليون أمي عر�ي يرزحون تحت ن��    100، أي حوا��  2010% (ثلث س�ان العالم العر�ي) ��    30وصلت إ��  

 . )2010(تركما�ي،  داخل أوطا��م وخارجها األمية والفقر والتخلف، ويش�لون قنابل متفجرة

%،  21قد أظهرت أن معدالت األمية �� الوطن العر�ي وصلت إ��  2018و�انت إحصائيات "ألكسو" لعام 

وأن األوضاع التعليمية ال�ي �عان��ا �عض  ،  .%13.6و�� �سبة مرتفعة مقارنة باملتوسط العاملي الذي يبلغ  

وال األزمات  �سبب  العر�ية  قرابة  الدول  التحاق  عدم  ع��ا  نتج  رات 
ّ
بالتعليم    13.5توت عر�ي  طفل  مليون 

�� %،  14.6�سبة األمية لدى الذ�ور �� الوطن العر�ي تقدر بنحو    كما �ش�� اإلحصائيات إ�� أّن   .النظامي

 .%80و  60%، وت��اوح �سبة اإلناث األميات �� عدد من دول املنطقة ب�ن  25.9ترتفع لدى اإلناث إ��  ح�ن أ��ا  

مليون �سمة من إجما��    377وأعلن صندوق األمم املتحدة للس�ان أن �عداد س�ان الوطن العر�ي بلغ  

%  21، و�ذا أخذنا �ع�ن االعتبار �سبة األمية البالغة  2020مليار �سمة سنة  7.7�عداد س�ان العالم البالغ 

ي من أع�� النسب �� العالم، و�� أع��  و�عد �سبة األمية �� العالم العر�مليون أمي.    80سي�ون لدينا حوا��  ف

و�جب أن نأخذ �ع�ن االعتبار أن هذه النسبة ت��ايد تحت تأث�� ا�حروب  %.  16من املتوسط العاملي الذي يبلغ  
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وما  ��ها من الدول املن�و�ة بو�الت ا�حروب األهلية.  غاألهلية �� سور�ا والعراق واليمن والصومال وليبيا و 

أّن  علما    ،٪ من مجموع عدد األّمي�ن �� العالم  10يمثل  د األمي�ن �� العالم العر�ي  هو أخطر من ذلك أّن عد

 % من مجموع عدد الس�ان �� العالم.  5�سبة س�ان العالم العر�ي �عادل 

لدى أفراد ا�جتمع الذين تز�د    عدم التمكن من القراءة والكتابةوغالبا ما �عرف األمية األبجدية بأ��ا   

ھ، والدرجة  أو تقدم مجتمع ما  تخلف  وغالبا أيضا ما �عتمد �سبة األمية مقياسا ل،  سنة  15أعمارهم عن  

ال�ي يتسنمها �� سلم التحضر اإل�سا�ي والتقدم التنو�ري. ومع هول ا�خطر الذي تمثلھ األمية األبجدية،  

ية الثقافية ال�ي تنتشر بقوة �� فضاءات مجتمعاتنا العر�ية و�ش�ل  فإن ا�خطر األد�� واألك�� يتمثل �� األم

دعاة   األمي�ن،  من  كب��ا  عددا  الواسعة  مساحاتھ   �� يحتضن  العر�ي  فالعالم  لوجودها.  حضار�ا  ��ديدا 

فتجدهم   ال��ي،  �الفطر  ينتشرون  الذين  "الثقافة،  م�ان  �ل  السياسية  ي��  واألحزاب  ال�حف  ملؤون 

واملنا ب�ن  والنقابية  ما  و�راعة  �سهولة  متنقل�ن  الثقافية،  واملؤسسات  التعليمية  واملؤسسات  الدينية  بر 

 ). 2005(جنا�ي،  الثقافة والسياسة، ما ب�ن سلطة القلم، ال اإلبداع، وسلطة النفوذ"

و�ش�ل األمية األبجدية الغائرة �� أعمق طبقات ا�حياة االجتماعية العمق االس��اتي�� وا�حاضن التار���  

املؤسسات    �� والسيما  الثقافية،  وت�و�ناتھ  ا�جتمع  طبقات  مختلف   �� ونموها  الثقافية  األمية  �حضور 

ينت�ي مرجعيا إ�� مجتمعھ    -كغ��ه من أبناء الفئات االجتماعية    -العلمية واأل�اديمية، فاألستاذ ا�جام��  

ذهنيات، وهو إذ ذاك ال بد أن ي�ون  و��ون مغمورا بالثقافة السائدة فيھ بما تنطوي عليھ من قيم وتقاليد و 

الذهنية   بمعطيات  متشبعا  وترعرع،  ف��ا  �شأ  ال�ي  السائدة  الثقافة  ملعطيات  الشعور�ة  بحمولة  مثقال 

السائدة ومتأثرا كغ��ه بالعقلية الثقافية ا�جمعية الفاعلة �� هذه ا�جتمعات و�الروح ا�جمعية الثاو�ة ��  

 أعماقھ.  

�� أو ألّي مفكر مهما بلغ من ن�ج وتطور، أن يتحّرر ��ائيا من أثقال الثقافة  وال يمكن لألستاذ ا�جام 

الثقيلة   الثقافية  ا�حمولة  هذه  �سقط  أن  �ستطيع  ال  كما  ف��ا،  �شأ  ال�ي  الّرا�خة  ومعاي��ها  التقليدية 

وتجثم بوطأ��ا    ا�ج�جلة باألوهام ال�ي تنخر عمق الثقافة العر�ية السائدة وتفتك ��ا، و�� ال�ي تثقل ب�اهلها

وأحمالها ع�� البنية السي�ولوجية للفرد أيا �انت من�لتھ �� ا�جتمع، ومهما �انت صورتھ �� ا�حياة الثقافية،  

أساتذة   فإن  ذلك،  ع��  عالوة  عاديا.  مواطنا  أو  جامعيا  أستاذا  �ان  سواء  وثقافة،  علم  من  بلغ  مهما  أي 

ومنتسب��ا   األجواء  ا�جامعات  هذه   �� مناب�  افيةالثق�عيشون  من  خرجوا  وقد  مظاهر  ا�خانقة،  تظللهم  �ا 

 حضار�ا.   �دد بفنا��ا �قصف أوصال هذه ا�جتمعات و الثقا�� ال�ي تالتخلف 

يمكن  و�النتيجة   العرب  ال  معر��    -لأل�اديمي�ن  شموخ  من  بلغوا  األرومة    -مهما  عن  ينفصلوا  أن 

عيشهم وطرائق  وانتما��م  لوجودهم  الثقافية  عن  أ  ؛االجتماعية  الوسط  ي  التخلف املتخم  هذا    �عوامل 

وهذا �ع�ي أنھ لن ي�ون �� مقدورنا ا�حديث عن جامعات متقدمة �� عالم تتدفق فيھ  ومظاهره املأساو�ة.  

القهر و �ل مظاهر التخلف   مهما    ،فا�جامعات واملؤسسات العلميةالثقا�� واالجتما��.  االستبداد  ومعالم 

�، وقد اختمرت �� �جينتھ ا�حضار�ة، ون�جت ��  ا�جتم�سياقها  ة إ��  تكن درجة تطورها، تنت�ي �� ال��اي

ا�جتمع الثقافية واالجتماعية. وال بد لنا، ��   بمختلف أوضاعع�� وجھ اليق�ن  تتأثر  عواملھ ال�حر�ة، و��  
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من  بو�� أو  تقوم  مجتمعاتنا  األنظمة السياسية الشمولية �� معظم  هذا املقام، أن نأخذ �ع�ن االعتبار أن  

الطفيلية غ��ه   منابتھ  و�غذية  التخلف  وضعية  تأكيد    بتكريس  أجل  من  وذلك  وجامعاتنا،  مجتمعاتنا   ��

والقهر   التخلف  بآفات  املصابة  ا�جتمعات  هذه  ع��  األيديولوجية  السطوة  وفرض  السياسية  الهيمنة 

 واألّمية.  

 : في مفهوم األمیة الثقافیة   - 2

،  أو قراءتھ  كتابة اسمھ  ع��بأّ��ا عدم قدرة ال�خص  �� النصف األول من القرن العشر�ن،  عرفت األمية،  

منظمة األمم املتحدة    ثم أعادت  ،لدول النامية قد بدأت تحظى باستقاللها السيا�ىيا�� ف��ة �انت معظم  

عدم املقدرة   �ع�ي  �عر�ف األمية األبجدية �ش�ل أوسع بحيث أصبحت  )يونيس�ولل��بية والعلم والثقافة (

ع�� القراءة والكتابة. وغالبا ما ينظر إ�� درجة انتشار األمية األبجدية بوصفها مقياسا لتخلف األمم و���  

مؤشرا ع�� تقدمها، ومن ثم فإن القضاء ع�� األمية يمثل املنصة ال�ي تنطلق م��ا األمم نحو   ا غيا��ا بوصفه

ا�حضاري  والتقدم  األ   .ا�حضارة  األمية  �انت  والتقدمو�ذا  ا�حضارة  خطرا ع��  �ش�ل  األمية    فإّن   ،بجدية 

 د وجود األمم و�نذر بفنا��ا.  الثقافية �ش�ل ا�خطر األك�� الذي ��ّد 

: "إن مش�لتنا �� مش�لة أمية  ، بقولھ�� تناولھ ملسألة األمية الثقافية  إ�� ذلك،  جودت سعيدوقد أشار  

ت فقط أمية القراءة والكتابة بل أمية األف�ار وذلك ��  مركبة، ومن هنا �ان اعتبار القرآن أن األمية ليس 

 وقراءة بال  
ً
قولھ �عا��: (وم��م أمّيون ال �علمون الكتاب إال أما�ي)، أي عارف�ن بمعا�ي الكتاب �علمو��ا حفظا

الثقافية �ع�ي غياب  )2005(أبو هاشم،    فهم، وال يدرون ما فيھ" البّ�ن أن األمية  �� هذا القول  ، و�ت�ح 

وهذا    .درة ع�� فهم النصوص وتحليلها و�دراك معان��ا. فالقراءة السطحية ال تكفي �ي ي�ون املرء مثقفاالق

د  
ّ

 التثقف واملثاقفة.  الثقافة و ش�ل أبجدية  ��، �� ا�حقيقة، العوامل ال�ي �أن الفهم والتحليل واإلدراك  يؤك

شارة إ�� دراسات وأعمال إ. دي. ه��ش  من اإل   ّ◌ ومن أجل تقديم تصور وا�ح ملفهوم األمية الثقافية ال بد

)E. D. Hirsch(  )  Hirsch,1988  ،(  الثقافية األمية  مفهوم  وتحليل  فهم   �� من�جيا  منطلقا  �ش�ل  ال�ي 

)Cultural illiteracy) و�ليھ �عود �شكيل مصط�ح محو األمية الثقافية (Cultural  lliteracy  �� الذي وظفھ (

ذي يتمثل  . و�� هذا الكتاب يتناول ه��ش مفهوم محو األمية الثقافية ال)افيةمحو األمية الثق( كتابھ املشهور  

�� قدرة الفرد ع�� فهم املعطيات الثقافية للمجتمع الذي �عيش فيھ، وتمكنھ من التفاعل الثقا�� �� مختلف  

ه ب�ن  وقد  االجتماعية.  ا�حياة  وفعاليات  املهار �أوجھ  مختلف  املصط�ح  لهذا  توظيفھ  عملية   �� ات  �ش 

والسيما مهارة املشاركة بطالقة �� ا�حياة ضمن   كذلك،أن يمتلكها �ي ي�ون  � املثقف  والقدرات ال�ي يجب ع�

 ثقافة معينة.  

ب�ن مفهومْي  األمية    و�ماثل ه��ش  �ان محو  إذا  أنھ  الثقافية، ف��ى  األمية  األبجدية ومحو  األمية  محو 

األبجدية يرمز إ�� تمك�ن الفرد من القدرة ع�� القراءة والكتابة، وذلك من خالل معرفة جيدة بقواعد اللغة  

��ومفردا��ا،   القائمة  الثقافية  باملضام�ن  العميق  الو��   �� يتمثل  الثقافية  األمية  محو  ا�جتمع    فإن 

واستيعاب رموزها و�شارا��ا ومعان��ا، ويشمل ذلك اللغة والتار�خ واألدب والفلسفة والفن كما يمتلك 



م 
ٔ
كاديمّية:في مفهوم اال

ٔ
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ٔ
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ٔ
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).  Hirsch,1983ة (نوعا من املمارسة النقدية �ختلف مظاهر ا�حياة الثقافية والسياسية واالجتماعي

ال�ي تجعل من   تلك  أو  ،ا�حقيقيواستطاع ه��ش أن يحدد خر�طة ثقافية للمؤشرات ال�ي تدل ع�� املثقف 

�لمة وعبارة أساسية يجب ع�� ال�خص املثقف    5000الفرد مثقفا، وقد تضمنت هذه ا�خر�طة قائمة تبلغ  

العامة   واملعارف  الثقافية  والتعب��ات  القيم  من  منظومة  القائمة  هذه  و�شمل  ��ا،  دراية  ع��  ي�ون  أن 

والفلسفية والفكر�ة  �سقا   ،التار�خية  �شمل  والعلوم    كما  واألساط��  ا�خيالية  القصص  والفنون  من 

)Hirsch,1988  .( العملية  �� التفاع��  ا�جانب  ع��  يركز  إذ  املعر��  ا�جانب  حدود  عند  ه��ش  يتوقف  وال 

الثقافية، إذ ال تكفي املعرفة بمجموعة من األدبيات املتعارف عل��ا �� حد ذا��ا عند االنخراط مع اآلخر�ن  

أن ي�ون املثقف بالضرورة  ، بل يجب  تشابك ا�حياة مع الفن والتعب�� والتار�خ وا�خ��ة�� مجتمع ما، حيث ت

).  2015(محرر البيان،    فاعال �شطا ونقديا �� تناولھ �ختلف مظاهر ا�حياة االجتماعية والثقافية �� ا�جتمع 

محو األمية الثقافية يجب فه��ش ا�جانب األخال�� أهمية كب��ة �� الداللة ع�� محو األمية الثقافية: و�و�� 

والسيما أخالق التسامح ال�ي �ش�ل القاعدة الذهبية    ،�� القيم األخالقية السائدة �� ا�جتمعإأن �ستند  

الذي يجب أن يقوم ع�� قيم اإليثار والكرامة والعدل  الثقا��. ذلك التعاون    �� مجال التعاون ا�جتم��

 وا�حر�ة.  

األمية  ،و�اختصار أن  لدينا  أّي   يت�ح   �� مثقف  غ��  اإل�سان  ي�ون  أن  بوضوح  �ع�ي  من    الثقافية 

املثقف  املمكنةالتعر�فات   والسلوك،    تلكوالسيما  ،  ملفهوم  املعرفة   �� تتمثل  أ�سط  ال�ي   �� فاملثقف 

ا�جال    �� واألمي  وأخال��.  نقدي  نحو  ع��  ا�حياة  مواجهة   �� يوظفها  واسعة،  بمعرفة  يتم��  �عر�فاتھ 

 �� ا�جتمع. يمارس أي فعالية فكر�ة نقدية وال يمكنھ أن  ،لذي ال يملك معرفة حقيقةالثقا�� هو ذلك ا

عدم    �ع�ي  و�� هذا السياق يمكن أن نقع ع�� �عر�فات كث��ة لألمية الثقافية أبرزها أن األمية الثقافية 

ا وغياب  والفلسفي،  الفكري  بطا�عها  والعلمية  الثقافية  العصر  معطيات  مواكبة  ع��  ع�� القدرة  لقدرة 

التفاعل مع العصر �عقلية نقدية دينامية قادرة ع�� فهم املتغ��ات واملستجدات وتوظيفها �ش�ل إبدا��. 

 ر�ائز األمية الثقافية وا�حضار�ة.  ى حد إوهذا �ع�ي أن ا�جمود الذه�ي والفكري �ش�ل 

  " نباهة، مفاده أن األّمية  و�� �عر�فھ لألمية الثقافية يقول أحمد الشهاوي قوال مع��ا ال يخلو من عمق و 

، وأحوال القلب، والعقل،   �فقط أال تقرأ أو ال تكتب أو ال تحسب، بل �  �ليست � وِح، وا�ُحّبِ جهٌل بالرُّ

جهٌل بما وراء األشياء، وما يحو�ھ الباطن من نوٍر مخفى أو ُمتواٍر، جهٌل ؛  بإشاراتھ ورُموزه  يوالسلوك اإل�سا�

��ا، وتفك��ها العا�  �بالذات � ِ
ّ
املتصل، جهٌل بما تحوُزه النفُس وتحملُھ من معاٍن، ومعادن،  �  إشراقها وتجل

ساءلِة، واملقارنِة، واالستدالل،  
ُ
ر، جهٌل بامل ل، والتدبُّ ر، والتعقُّ

ُّ
ل، والتفك وجواهر نفيسة وكر�مة، جهٌل بالتأمُّ

واملالحظة"  والنظر،  والتحليل،  دارًسا  ).  2019(الشهاوي،    واالستقراء،  متعلًما  املرُء  ي�ون  أن    ��فيمكن 

و  بنفسھ،  ا�جهل  شديَد  وتجده  و �ا�جامعة،  ًبا، 
َّ

مرك جهال  أو  �امال  جهال  حولھ  من  �من  كث��ة  أخرى  أمور 

ا
ً
ا ��ا وُمحيط

ً
 ).  2019(الشهاوي،   املف��ض أن ي�ون عارف

ترمز  "  �� قولھ:  ألمية الثقافية  �عر�فھ ل��  �� الداللة ال�ي يذهب إل��ا الشاعر العرا�� هاتف جنا�ي    وهذه  

�� التعامل مع الذات ومع  وذلك  فكرا وممارسة،  الثقافية  إ�� املرونة    راالفتقااألمية الثقافية إ�� حالة من  
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ومنجزا��ا ا�حضارة  مفردات  مع  ومستجداتھ،  ا�حاضر  ومع  املوروث  املا�ىي  مع    .)2005(جنا�ي،    اآلخر، 

بقولھ معاملها  ب�"  : و�صف  وال��ّمت  من  والعقائدي،  الفكري  التحجر  هو  الثقافية  األمية  معالم  أهم  ن 

لهذا الطرف   ب�افة أش�الھ، والتعصب األع�ى  الدي�ي والقومي، واأليديولو�� واملذه�ي، وضيق األفق 

م�حو�ة   واإلبداعية،  الفكر�ة  لل�حالة  وا�ح  بروز  مع  سواه،  مجال    بمحدودّيةدون   �� التألق   ��

الثقاف  إ�� ظاهرة  املمارسة  املنا�� ملنطق �لمة ثقافة ال ية. إضافة  للنظر تتمثل �� السلوك املش�ن  فتة 

 ). 2005(جنا�ي،  أساسا"

  ، و�� السياق نفسھ، يحدد جنا�ي �عض مظاهر األمية الثقافية مش��ا إ�� التعصب الفكري والعقائدي 

عقائدي، وال��ّمت الدي�ي والقومي، التحجر الفكري والوالسيما    ، األمية الثقافيةو�رى أ��ا �ش�ل مرتكزات  

و�ركز هذا    .واملذه�ي، وضيق األفق ب�افة أش�الھ، والتعصب األع�ى لهذا الطرف دون سواه  واأليديولو��

التعر�ف ع�� سمة الغياب الوا�ح للفكر ا�حّر واملنطق والعقالنية والروح اإلبداعية كعنصر أسا�ىي من  

ل�ل    املش�ن املنا��  �هذا التعر�ف حضور عنصر السلوك الالأخال�عناصر مفهوم األمية الثقافية. و�تضمن  

 . )2005معاي�� الثقافة وقيمها اإل�سانية (جنا�ي، 

و�ذهب �عضهم إ�� حصر األمّية الثقافية �� االفتقار إ�� ت�و�ن أد�ى �� مجال العلوم اإل�سانية والفنون  

البنية    �� املثّقف. ومن ذلك نظرةحصرا، ويعّدونھ خلال خط��ا  األمية    القاعدّية ل�خصّية  إ��  دالل ديب 

برمتھ،   اإل�سا�ي  الوجود  كب��ا ع��  خطرا  بوصفها  رأ��ا،  الثقافية   �� الثقافية،  األمية  أّن  اعتبار  بناء ع�� 

ل ��  
ّ
  " عدم حصول ال�خص ع�� الثقافة املتأتية من القراءة والعلوم اإل�سانية، ومن متا�عة الفنون تتمث

. ومفهوم "األمية الثقافية" انتشر �� اآلونة األخ��ة �ش�ل  
ً
 وواعيا

ً
 مثقفا

ً
ع�� أنواعها، ما يجعل منھ �خصا

ھ يفتقر للو��  
ّ
غ�� مسبوق �� دول الغرب، حيث �عاب ع�� أي �خص متعلم وحائز ع�� الشهادات العليا أن

   ).2019(ديب،  "بالواقع ا�حيط بھ و�عوزه النظرة اإلبداعية إ�� ا�حياة وال�ون 

�� سياق رصده ملظاهر األمية الثقافية، وتتّبع مختلف    النجار،  سعد  خالدأّما �� البالد العر�ّية، ف��ى  

يا��ا،  
ّ
"  أن تجل الثقافية  الشهادات    تنتشر األمية  حملة  أوساط  ب�ن  مخيفة  بمعدالت  العر�ية  منطقتنا   ��

الدراس  العلمية املقررات  ع��  االقتصار  نتيجة  الثقا��  العالية،  ال��ود  وتجاهل  األ�اديمية  أو  الرسمية  ية 

ا�حر، سواء عن طر�ق القراءة ا�حرة واالطالع املستمر، أو عن طر�ق متا�عة املسارات اإلعالمية والرقمية  

الهادفة واملتخصصة �ل �� مجالھ، فضال عن مواكبة التطور املعر�� العاملي اليومي سواء عن طر�ق وسائل  

اإلن��نت أو الفضائيات املعنية أو ال�حف وا�جالت الرصينة وحضور الندوات الفكر�ة  االتصال ا�حديثة � 

  .)2015(النجار،  واملعارض وغ��ها من روافد الثقافة املعاصرة"

بدء  ع��  عودا  نقول،  أن  أمر  و�مكن  الثقافية  لألمية  ما�عا  جامعا  �عر�فا  إن  يخلو:  الصعو�ة، من    ال 

ببسا  �ع�ي  الثقافية  ال  فاألمية  بأن من  السياق  �� هذا  القول  و�مكن  وأ�عادها.  القائمة  بالثقافة  جهال  طة 

عَرف ��ا  حقيقية  يمتلك ثقافة  
ُ
�عّد أميا ثقافيا دون حرج. وهذا التبسيط ينطلق أيضا من البساطة ال�ي �

كيف    وعرف   ،األمية األبجدية و�� ا�جهل بأصول القراءة والكتابة وعدم معرفة ا�حروف، فمن �علم ا�حروف

إذ إن ا�عدام الثقافة �ش�ل  نھ تحرر من أميتھ. وكذلك ا�حال �� �عر�ف األمية الثقافية  إل عنھ  يق  ،يكتب
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األساس   هذا  وع��  الثقافية،  األمية  ��  معيار  السائدة  الثقافية  واملعارف  والقيم  باملعاي��  جاهل  �ل  �عّد 

تن�حب ع�� جميع الفئات والطبقات  الثقافة    القائمة ع�� ا�جهل بأصول ا�جتمع أمّيا ثقافيا. وهذه األمية  

عن  بأش�ال شّ�ى  فاملثقف �ع��  علت من�ل��ا، ومهما بلغت درجة تحصيلها العل�ي.  ومهما    شأ��ا،مهما يكن  

الفكر�ة واملعرفية،  إملامھ با إل��ا، واإلحاطة بمختلف جوان��ا وتجليا��ا  ينت�ي  ال�ي  الثقا��   أّمالثقافة  األمي 

قافة ال�ي ينت�ي إل��ا، وهذا ين�حب أيضا ع�� الطبقة األ�اديمية �� ا�جامعة ال�ي تتش�ل  يعرف بجهلھ للثف

 من أساتذة ا�جامعة العامل�ن �� املؤسسات العلمية تدريسا وتأليفا و�نتاجا علميا. 

 األمیة األکادیمیة:    مفهوم في    - 3

  من ذلك   ألمية الثقافية، فإن األصعبتعر�ف امعياري ل  االطمئنان إ�� مرجعإذا �ان من الصعو�ة بم�ان  

للمفهوم  الكب��  التعقيد  الصعو�ة من  وتنبع هذه  األ�اديمية،  األمية  �عر�ف جامع ما�ع ملفهوم  تقديم  هو 

ع��   الصعو�ة  هذه  وتبدو  البنيو�ة.  والتضاريس  واإلش�اليات  الطبقات  من  هائل  مدد  ع��  ينطوي  الذي 

األ�اديأشّد  األمية  �عر�ف  نر�د  عندما  لدى  ها  ومستن��يھ  مية  ا�جتمع  نخبة  ي�ونوا  أن  ��م  يف��ض  من 

والفكر�ة   الثقافية  ا�حياة   �� وتأث��ا  وعيا  األك��  الفئة  �ش�لوا  أن  ��م  يف��ض  الذين  ا�جامعة  �أساتذة 

 لها ��  لثقافة ومبدعمن��ا للفكر، وملهما ل  –كما يف��ض بھ أن ي�ون    - للمجتمع. فاألستاذ ا�جام�� �ش�ل  
ً
ا

إذ    آن معا، للعلم والثقافة،  غالبا ما  واألستاذ ا�جام�� بطاقتھ اإلبداعية هذه �ش�ل رمزا للمعرفة وم��ال 

إ� األ�ادي�ي  ينظر  األستاذ   � 
ّ

الفذ العالم  ملفهوم  م�ا��  أنھ  الثقافة    العارف  ع��  ميدان   �� البارع  وا�حكيم 

الذي  املوسوعي�ن  ن املثقف�ن والعلماء  إ�� ذلك النمط مواملعرفة. وم�انة األستاذ ا�جام�� غالبا ما تحيلنا  

 عرف��م اإل�سانية �� تار�خ ا�جامعات العلمية العر�قة ع�� التار�خ.  

استخدام   أّن  يخفى  األ�اديمية  وال  األمية  وا�حا  مفهوم  رفضا  يكن  لم  إن  امتعاضا  قبل  يجد  من 

ة العلّية، ام��انا كب��ا لهذه  استخدام هذا املصط�ح وتوظيفھ، ليشمل هذه النخبيرون ��  ن  األ�اديمي�ن الذي

جّسد  
ُ
هو أمر  و وجاهة امتالك ا�حكمة واحت�ار عطاءات العلم والثقافة.  أرستقراطية املعرفة و الفئة ال�ي ت

وقد ذهب �عضهم إ�� أن استخدام مفهوم  خ��ناه أثناء تداول املفهوم ب�ن زمالئنا �� ا�جامعات العر�ية،  

أهل    والسيمايث�� حفيظة هذه الطبقة،  وقد    ،�جام�� أمر غ�� مشروعاألمية الثقافية �� مستوى األستاذ ا

ف��ا وا�جهل  وضوح  .  الفخار  وا�حة  اليوم  أصبحت  قد  سوسيولوجية  حقيقة  ع��  التحّفظ  لم  ولكن 

الشموس �� را�عة ال��ار؟ ملاذا التعمية والتغطية ع�� حقيقة �عيشها و�عيش ب�ن ظهرانينا؟ أليس من واجب  

اء الكشف عن ا�حقائق الغامضة وتفنيدها وتحليل أ�عادها ونقدها والكشف عن مضامي��ا  الباحث�ن والعلم

وا�حفر �� أك�� مناطقها صالبة ومناعة؟ أليست هذه �� وظيفة العلم ومهمتھ األساسية منذ بدء التار�خ؟  

فيضّ�  الطبقة  هذه  م�ابرة  أمام  الباحث  ي��ّيب  لم  استثناًء؟  األ�اديمي�ن  طبقة  ت�ون  با�حقيقة؟  ملاذا   �

أن نبحث  صناديق مقفلة؟ أال �ستحق منا  مهما �انت قسو��ا أقدس من أن نحشرها ��  أليست ا�حقيقة  

البحث   بقداس��ا عن  �علو  حقائق  يرى  أن  يمكنھ  يرى وال  فالعلم ال  وخفاياها؟  أسرارها  ع��ا و�ستكشف 

عندما  العل�ي  فالبحث  تار�خيا.  العلم  وظيفة   �� وتلك  والنظر،  ا�حقائق    والتحليل  عن  النظر  �غض 
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والكشف،   التقّدم  ع��  وطاقتھ  املغامرة  ع��  قدرتھ  يفقد  نفسھ  العلم  فإن  وقداس��ا،  فوقي��ا  العتبارات 

ا، ال ينب�� أن يرتفع �ىيء فوق املعرفة، إذ وظيفة العلم والبحث العل�ي �� 
ً
و�تحول إ�� دجل وهرطقة. إذ

 ة والتحر�م. املعرفة مهما بلغت املوا�ع �� وجهها من القداس

تار�خ   العلم، ولطاملا عرفنا من  أيا �انت وجه��ا وم�ان��ا، فضيلة من فضائل  البحث عن ا�حقيقة،  إّن 

العلوم أن العلماء ال ي��ددون �� أن يخضعوا ذوا��م للبحث والنقد والتق�ىي دون خوف أو تحّفظ أو وجل.  

يقوم األ�اديميون بدراسة �ل  وهكذا يزداد �ساؤلنا إ�حاحا: كيف ي�ون البحث العل�ي ع�� ما يرام عندما  

الظواهر القائمة �� الوجود، ثّم �ستثنون أنفسهم؟ �� العلم ال قداسة ألحد وال م�انة لنخبة، ف�ل الظواهر  

ميدان للبحث والتق�ىي واالستقصاء والنظر. واأل�اديميون كظاهرة ليسوا استثناء �� ال�ون وال �� ميدان  

�� ا�حقائق، فاملمارسات األ�اديمية �ستح  البحث والنظر وال سيما هذه الظواهر السلبية املرضية  ق منا 

 ا�جتمع ال�ي �ش�ل خطرا ع�� ا�جتمع والوجود.  

وا�حرب   والقانون  والظلم  والزواج  وال�جرة  االجتما��  الفساد  مثل  االجتماعية،  الظواهر  �انت  و�ذا 

ا الفساد  العل�ي، فإن ظاهرة  للبحث  والكراهية، ظواهر مهمة  أل�ادي�ي، واألّمية جزء م��ا، �� والتعصب 

ا�جتمع   صالح  ع��  العمل  ��م  يف��ض  الذين  هم  األ�اديمي�ن  أّن  هوال  واألك��  واألمّر.  األخطر  الظواهر 

وحمايتھ من الزيغ والضالل، والعمل ع�� تقّدمھ وتنو�ره. أليس من ا�حكمة أن ننظر �� أفعال رجال العلم 

 مخاطبا الصفوة من العلماء:   أبو سفيان الثوري عر�ي و�سألهم كما سألهم سابقا الشاعر ال

 !يا رجال العلم يا م�ح البلد *** من ُيصِ�ُح امل�َح إذا امل�ُح فسد؟

األمية   مفهوم  استخدام  األ�اديمي�ن  �عض  يخ�ىى  ملاذا  أيضا:  نتساءل  أن  تقّدم  عّما  وجاهة  يقّل  وال 

األ�اديمية �� سياق بحث عل�ي، مع أن وسائط التواصل االجتما�� تفيض بأطنان من التغر�دات واملقاالت  

نظرة خاطفة �� وسائط    حول فساد األ�ادي�ي وفساد السيا�ىي والدي�ي أيضا؟ وما علينا اليوم سوى إلقاء

التواصل االجتما��، لن�ى إ�� أي حّد بلغت األوصاف السلبية ال�ي تطلق ع�� �عض أعضاء الهيئة األ�اديمية  

�� ا�جامعات العر�ية، ولن�ى إ�� أي حد وصل التشنيع ببعض ممارسا��م املنافية للقيم األخالقية واإل�سانية  

ا�جن�ى  التحرش  مثل:  يجسدوها  أن  يجب  العظمة  ال�ي  وجنون  التفوق  وهست��يا  والرشوة  والفساد  ي 

 والتسلط واالنحطاط األخال�� واملعر��!؟  

جماعة   أو  طبقة  أو  لفئة  ذما  أو  ا��اما  يتضمن  العل�ي ال  البحث  إن  القول  السياق  �� هذا  املهم  ومن 

إذ ال يمكن    اجتماعية محددة، كما أنھ ال يمكن للبحث أن ينطلق من اعتبارات ذاتية م�خصنة للباحث،

للبحث العل�ي أن ��دف إ�� أك�� من البحث عن ا�حقيقة �� سياقها املوضو��. فاأل�اديميون �ش�لون نخبة،  

املم��ين   واملفكر�ن  والباحث�ن  العلماء  ع��  �شتمل  بذاك  و��  وتمايزا��ا،  و�عينا��ا  طبقا��ا  النخبة  ولهذه 

اديمي�ن الذين يتصفون بالالمباالة وعدم القدرة ع��  ا�جادين، وتضم، �� املقابل، �� صفوفها طبقة من األ� 

 أداء دورهم،  

وخالصة القول إن البحث العل�ي ا�جاد ال يأخذ باملطلقات وال يتعصب للفئات، فالتعصب يضاد العلم، 

و�ناقضھ، و�ناهضھ. والعلم ا�حق ال يلتقي مع أي صيغة من صيغ التعصب واالنتماءات الفئو�ة والعصبو�ة  
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  �شرا   بل  البشر،  ة أو قطيع محدد. و�اختصار، األ�اديميون ليسوا آلهة مقدسة، وليسوا �شرا فوق لفئة معين

البشر أن  ب�ن  من  مناص  فال  ا�جاد،  الرص�ن  العل�ي  للبحث  تخضع  جميعها  الوجود  مظاهر  �انت  و�ذا   ،

بما يمثلھ من    تخضع ممارسات األستاذ ا�جام�� وسلو�اتھ للبحث العل�ي قبل غ��ها، ألن األستاذ ا�جام��

قيمة علمية وأخالقية مؤثرة �ش�ل ظاهرة اجتماعية سوسيولوجية بالدرجة األو��. ومن منطلق هذه الروح  

ا�جام��   األستاذ  إلنصاف  العلمية  الوسيلة  بمثابة  ست�ون  الدراسة  هذه  فإن  العل�ي  للبحث  املوضوعية 

ت  ،ا�حقيقي الذي ال  ا�جام��  بينھ و��ن األستاذ  املطلو�ة، وال  والتمي�� فيما  األ�اديمية  السمات  ر فيھ 
ّ
توف

 يحظى بالتأهيل العل�ي والثقا�� واألخال�� الذي �عفيھ من االتصاف باألمية األ�اديمية، 

وغ�ّي عن البيان أّن األمية األ�اديمية ليست أبدا خصيصة فطر�ة خلقية �شأت �� رحم األمهات، بل ��  

ارة أخرى، ظاهرة اجتماعية لها ما ي��ر وجودها املوضو�� بما يحيط  نتاج اجتما�� أفرزها ا�جتمع، أو �� �عب

��ا و�ؤسس لها من ظروف اجتماعية ومتغ��ات سياسية وأ�اديمية سنبح��ا �� معظم تجليا��ا لنبّ�ن بأك��  

 قدر ممكن من الوضوح ما لألستاذ ا�جام�� من مآثر وما عليھ من مثالب.  

مو   الكشف عن  أن  بالذكر  ا�جدير  تمهيدا  ومن  ما �ش�ل 
ّ
إن ا�جتمع عموما،   �� واإليجاب  السلب  اطن 

ن من استجالء املعوقات األساسية ل��وض ا�جتمع، و�حّدد أبرز 
ّ

سوسيولوجيا نحو بناء ا�حقيقة، إذ يمك

 سمات ومظاهر التخلف ال�ي يجب ع�� ا�جتمع أن �عا�جها و�واجهها و�نتصر عل��ا.  

مواجهة ا�حقائق وتقص��ا أينما �انت و�� أي مقام علت  ع��  لو��  اعتدنا �� من�ج البحث السوسيو وقد  

عنھ �� السوسيولوجيا النقدية،    ةو�عالت، فا�جاهرة با�حقيقة والكشف عن مال�سا��ا مبدأ عل�ي ال حيد

أنھ ال يمكن   ،و�� مسألة وظيفية ال يمكن لعالم االجتماع أن يتجاهلها أو �غض الطرف ع��ا. وهذا �ع�ي 

وال �ستث�ى من ذلك علو الطبقة االجتماعية، قداس��ا،  لعلمية أن تتجاهل ا�حقائق مهما بلغت  للمعرفة ا

 أن التعميم غ�� جائز، ب و�الرغم من وعينا التامّ وا�ساع نفوذها وشأ��ا. 
ّ

قض  ا�حقيقة   فإن
ّ
ال�ي ال تقبل الن

 
ّ

أن الثقا��    ��  ا�جفاف  بمتالزمة  مصابون  ا�جامعة  أساتذة  من  واسعة  األخال��،  وال طبقة  ت�ّحر 

األمية الثقافية األ�اديمية �� أك�� أش�الها خطرا وضررا. وقد تكون هذه القضية  آفة  ��  و�تمثالن معا  

تدمر  من أخطر الظواهر االجتماعية �� مجتمعاتنا ألن ا�جهل األ�ادي�ي قد �ش�ل �ارثة وطنية صاعقة  

 .  ا�جتمع ب�ل ما ينطوي عليھ من مقومات حضار�ة و��سانية

 :  في تمحیص األمیة األکادیمیة ومعاییرها   - 4

ا�جتمع     �� السلبية  الظواهر  أن  ا�جاّد  الباحث  ذهن  عن  �غيب  بواع��ا ال  تتنامى  ما  بقدر    تتضاعف 

وتت�اثر متغ��ا��ا وتتعاظم مقدما��ا و�شتد خلفيا��ا ا�جتمعية، و�� املقابل تتضاءل هذه الظواهر وتصغر  

الوجھ النقيض  فاألمية األ�اديمية ��  .  وتقلصت متغ��ا��ا وأسبا��ا  انحسرت عللهاتراجعت أسبا��ا و �لما  

التف  هذا  سياق  و��  ل�جهل.  نقيض  العلم  هو  كما  األ�اديمية  متنافر�ن  للثقافة  قطب�ن  ب�ن  التنابذي  اعل 

واحتوائھ، ال بل ع�� تدم�� معاملھ  إقصاء اآلخر  �ل قطب م��ما ع��  �عمل  متناقض�ن با�حضور والغياب،  

ظاهرة   تقليص  إ��  يؤدي  األ�ادي�ي  �� �خص  األ�اديمية  الثقافة  أسباب وجوده، فحضور  والقضاء ع�� 
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املقاب و��  بني��ا،  وتدم��  األ�اديمية  للثقافة  األمية  وممن�جا  منظما  تدم��ا  األ�اديمية  األمية  نمّو  �ش�ل  ل 

 األ�اديمية �� حاملها املثقف األ�ادي�ي.  

 The�عتمد هذا املعيار ع�� محك النفي واإلثبات �� قوان�ن الديالكتيك، وال سيما قانونا الثالث املرفوع (

law of excluded middle or third  للمثقف إال أن ي�ون مثقفا وفق قانون  ) وعدم التناقض؛ إذ ال يمكن

الهو�ة، وال يمكنھ أن ي�ون مثقفا وجاهال �� اآلن الواحد وفق قانون التناقض. فاملبدأ الفلسفي يقول إذا  

خاطئة   القضية  ت�ون  أن  يمكن  ال  إذ  بي��ما،  األوسط  ل�حد  م�ان  فال  نقيضها  صدق  أو  قضية  صدقت 

ي�ون املثقف مثقفا، و�ما أال ي�ون، وال حد وسطا بي��ما. فع�� و�حيحة �� وقت واحد. وطبقا لذلك إما أن 

ال ي�ون، إما أن ي�ون سقراط حيا أو ميتا إذ هو ب�ن حدي املوت  أو  ا  حيسبيل املثال، إما أن ي�ون سقراط  

إذا �حت األو�� كذبت  �� ا�حضور والغياب، بحيث    متناقضتان  انقضيتوا�حياة وال ثالث بي��ما، أل��ما  

 بوصفهما حّدين متناقض�ن.  وال ثالث بي��ما، والعكس بالعكس ،الثانية

أي   ونقيضھ،  العلم  ب�ن  التمي��   �� املبدأ  هذا  اعتمدوا  قد  الوفاء  وخالن  الصفاء  إخوان  أّن  لنا  و�بدو 

فقالوا:   املعلوم  ا�جهل،  صورة  هو  إنما  من    ��"العلم  الصورة  تلك  عدم  فهو  ا�جهل  وضده  العالم،  نفس 

). ولو اعتمدنا من�ج إخوان الصفاء لقلنا �� �عر�فنا للمثقف األ�ادي�ي: 263،  2011الصفا،    (إخوان  النفس"

املثقف األ�ادي�ي إنما هو صورة الثقافة �� نفس املثقف، وضده األمي األ�ادي�ي وهو ا�عدام تلك الصورة  

وضده األمي األ�ادي�ي (=الثقافة) �� نفسھ. فاملثقف األ�ادي�ي �عرف بأنھ يمتلك سمات املثقف �� ذاتھ،  

األمي   أن  أخرى  و�عبارة  األ�ادي�ي.  املثقف   �� تتوافر  أن  يجب  ال�ي  والصفات  السمات  فيھ  تنعدم  الذي 

 األ�ادي�ي هو هذا الذي تنعدم فيھ سمات الثقافة األ�اديمية بخصائصها ومتغ��ا��ا.  

ون غيا��ا أو ا�عدامها صورة لألمية  وهنا ال بد لنا من أن نحدد إجرائيا صورة الثقافة األ�اديمية ال�ي ي�

فيھ   توافرت  إذا  إال  مثقفا  األ�ادي�ي  ي�ون  ال  اإلجرائية  الصورة  هذه  وضمن  صاح��ا.  نفس   �� األ�اديمية 

اإلجرائي  ملؤشراتنا  وفقا  ��ا  يّتصف  أن  يجب  ال�ي  الثقافية  أن   ةالشروط  �ع�ي  وهذا  األ�اديمية.  للثقافة 

السمات إ��  يفتقر  الذي  سُينظ  األ�ادي�ي  املف��ضة  األ�اديمية  للثقافة  أر�اب    رالثقافية  أنھ من  إليھ ع�� 

 األمية األ�اديمية.  

األمية   �عر�ف  علينا  �سهل  األ�ادي�ي،  للمثقف  األساسية  وا�خصائص  السمات  بتحديد  قيامنا  �عد 

ا�ح أن غياب  ومن الو ، اإلجرائيةها باملفاضلة الوا�حة مع السمات الثقافية د األ�اديمية ال�ي يمكن تحدي

ال�ي أشرنا إل��ا بوصفها مؤشرات األمية األ�اديمية �� �عر�فنا اإلجرائي �ع�ي ،  املؤشرات الثقافية األ�اديمية

ا��ا�حضور  
ّ
األ�اديمية  الط ضوء  .  لألمية   �� الثقافية  العطالة  حدود هذه  مناقشة  السماتو�مكن  .  تلك 

ي إ�� غياب مجموعة العناصر األخرى بطر�قة  وسنالحظ �� غالب األحيان أن غياب عنصر واحد قد يؤد

عندما ال يكون األ�ادي�ي منتجا ومبدعا �� مجال  فع�� سبيل املثال:    .تفاضلية تفرضها املن�جية ا�خوارزمية

يمكن لنا �عر�ف  هكذا  و .  مبدعا �� أي مجال فكري آخرأنھ ال يمكنھ أن يكون  اختصاصھ، فإن ذلك �ع�ي  

ستھ ا�جامعية عدم قدرة األ�ادي�ي ع�� أداء دور حيوي ثقا�� أو معر�� �� مؤّس   االعطالة الثقافية بأ�� 

 . حيث �عمل، أو �� مجتمعھ من خالل اإلنتاج واإلبداع العلمي�ن
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و�مكننا �عر�ف األمية األ�اديمية �� الوسط ا�جام�� أيضا بأ��ا عدم قدرة أعضاء الهيئة التدريسية ع��  

لوسط األ�ادي�ي، الذي ي��افق عمليا �عدمية اإلنتاج العل�ي، وغياب إم�انات  التفاعل الفكري اإل�سا�ي �� ا

ات واآلخر �� الوسط األ�ادي�ي و�� محيطھ ا�خار��، كما �ع�ي عدم القدرة ع��  
ّ

التفاعل والتخاصب ب�ن الذ

ع��  القدرة  وعدم  اإل�سانية،  ا�حياة  جوانب  مختلف   �� ا�حَية  اإل�سانية  املعرفة  مستجدات    مواكبة 

وتمثل هذه األمية �سقا من سمات    .التجاوب املعر�� واألخال�� مع معطيات ا�حضارة ومنجزا��ا اإل�سانية

التصلب الفكرّي وا�جمود العقائدي، وهيمنة الالمباالة وضيق األفق، مع ضعف وت��ة اإلنجازات العلمية �� 

هذا �ع�ي أن األمية الثقافية �� الوسط  ميدان التخصص، وغياب اإلبداع �� ا�جال الثقا�� واملعر�� العام. و 

 
ّ
تصل حالة  تمثل  اإل�سانية  ا�جام��  للمعرفة  التار���  السياق  خارج  ا�جام��  األستاذ  تضع  عدمية  ب 

�� إ�� معطيات ثقافية وحضار�ة واجتماعية �عتمل    ، بال شّك،ا�خالقة. وحضور هذه ا�حالة العدمية �عود

 ة واأل�اديمية. قلب ا�جتمع و�� عمق مؤسساتھ التعليمي

الثقافية واألمية   ب�ن مفهومي األمية  و�ت�ح من خالل املعا�جة املن�جية وجود عالقة جوهر�ة معقدة 

�عقيدا. ومن أجل الفصل ب�ن  وأك�� شموال وأعظم األ�اديمية. فاألمية األ�اديمية أوسع من األمية الثقافية  

ية الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي وتتجاوزها، واألمية  املفهوم�ن نقول إن األمية األ�اديمية �شتمل ع�� األم 

الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي أك�� �عقيدا من هذه ال�ي توجد خارجھ. ووجھ االختالف أن األمية األ�اديمية  

ممارسة   مستوى   �� وضعفا  األ�اديمية  ا�حياة  بمقومات  وجهال  علميا  جمودا  الثقافية  األمية  إ��  تضيف 

األ�اديمي تتضمن  ا�حياة  األ�اديمية  األمية  إن  أيضا:  القول  و�مكن  ا�جامعة.   �� و�نتاجيا  معرفيا وعلميا  ة 

ف�ي أمية أخالقية ثقافية علمية معرفية تمارس �� الوسط امل�ي األ�ادي�ي. وأبرز ما �� هذه    ؛ صيغة مركبة

�عضها يؤكد وجود    اآلخر، كما أن وجود  يتمم أحدهاالصيغة أن هذه املؤشرات مت�املة متفاعلة متعاضدة  

 و�لزم حضوره.   اآلخر ها �عض

فع�� سبيل املثال نقول: إن األستاذ ا�جام�� الذي ال يتقن لغتھ العر�ية كتابة ونطقا �عا�ي من األمية  

وغياب    . األ�اديمية �� أخطر مؤشرا��ا، و�التا�� ال يمكن ملن ال يتقن لغتھ األم أن يتقن لغة أجنبية أخرى 

اللغة �ش�ل دالة ع�� غياب القدرة ع�� تقديم ا�حاضرات والكتابة واإلبداع، وكذلك    القدرة ع�� استخدام

   فإّن 
ّ
معرفيا. ف�ل  ووهنا  ضعفا ثقافيا �ستقطب  ل أحد وجوه هذه األمية الذي  غياب اإلنتاجية العلمية �ش�

مع �� األستاذ  وقد تجتترابطا ت�امليا مع العناصر األخرى.    ،حضورا أو غيابا  ،عنصر من املؤشرات ي��ابط 

العل�ي، وعدم   اللغة األم، وضعف اإلنتاج  القدرة ع�� استخدام  الواحد عدة مؤشرات مثل: ضعف 

االطالع ع�� مستجدات االختصاص العل�ي، وعدم االطالع ع�� القضايا ا�حيو�ة �� ا�جتمع واملشاركة  

ميدانھ. و�مكن فعليا أن نجد  �� نقدها، وغياب الروح النقدية، وعدم القدرة ع�� التجديد واإلبداع ��  

أو   مجتمعة  املؤشرات  هذه  مختلف   �� كب��  نقص  من  �عانون  الذي  ا�جامعي�ن  األساتذة  من  طبقة 

،  �اديميةاألمية  جوهر األ متفرقة. و�� ا�جمل يمكن أن نقول إن األمية الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي ��  

 .  �� الوسط األ�ادي�يكما يمكن وصف األمية األ�اديمية بأ��ا أمية ثقافية 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)37( 

   :الثقافیة   األمیة تفشي    - 5

أن نرسم اإلطار ا�جتم��  ،  العر�ية  ا�جامعاتقبل أن نبدأ �� تق�ىي أوضاع ا�جمود الثقا�� ��  يحسن بنا،  

لظاهرة األمية واألمية الثقافية �� العالم العر�ي. فالبلدان العر�ية �عا�ي من التخلف الشامل �� مختلف  

و  والسياسية.  واالقتصادية  االجتماعية  العل�ي�ن�حب  امليادين  البحث  ع��  ع��هذا  ين�حب  مثلما   ،  

مختلف ت�و�نات ا�جتمعات العر�ية. فاألمية الثقافية املتفشية �� مجتمعاتنا �ش�ل  ع��  الديمقراطيات و 

ا�حضار�ة للمجتمع، بل ��  ال تنفصل عن األمية  �� جوهرها  خطرا داهما ومدمرا �� ا�حياة االجتماعية، و��  

 مخيف مريع.   ھعما �عانيھ ا�جتمع العر�ي من تخلف ثقا�� أقل ما يمكن أن يقال عنھ بأن  دقيق�عب�� 

بيّ  املؤملة  لقد  ا�حياة وأحدا��ا  العر�ي  -نت تجارب  بالر�يع  ملا �س�ى  الدمو�ة  �عد األحداث  أن   -والسيما 

نضع �لمة املثقف ب�ن مزدوجت�ن �عب��ا عن �شككنا    ، ونحنب"املثقف�ن" العر فاهمة  األمية الثقافية تنخر  

�� الداللة الثقافية لهذه ال�لمة عندما نطلقها ع�� أشباه املثقف�ن العرب الذي �عيثون �� األرض �عصبا  

 وفسادا وجورا.  

ي الذي  و�نھ ملن الصعو�ة بم�ان رصد مدى انتشار األمية الثقافية �� مجتمع ما وال سيما �� العالم العر�

بقضايا   واملهتم�ن  واملفكر�ن  الباحث�ن  فإّن  ذلك  الثقا�� وتحديد مؤشراتھ. ومع  الرصد  إم�انية  فيھ  �غيب 

االنتشار   هذا  و�صفون  مخيفة،  بدرجات  الثقافية  األمية  انتشار  يؤكدون  العر�ية  "بالبشاعة  الثقافة 

�� كث�� من املناطق، إضافة إ�� عوامل  �� ظل تد�ي مستوى ا�خدمات التعليمية  والسيما  ة،  يوالشناعة وال�ارث

 ).2015(النجار،   التوترات السياسة واالختناقات االقتصادية"

وصف   العربوقد  املفكر�ن  من  وكتاب ،  كث��  وسط  اشعراء   �� الثقافية  األمية  النتشار  املؤلم  الواقع   ،

العرا�� هاتف جنا�ي،  الشاعر  رسم مالمحھ  الوصف الذي  مؤملا، ومنھ هذا    املتعلم�ن العرب وصفا دقيقا

"الذي   بقولھ:  ا�جهلة  واملثقف�ن  ا�حقيقي�ن  املثقف�ن  ب�ن  وكتاب  يم��  �شعراء  العر�ية  البلدان  تفيض 

الغابات    �� الكمأة  مثل  يتناسلون  ومغفل�ن  جهلة  وفقهاء  دين  ورجال  وسياسي�ن  وأ�اديمي�ن  وفنان�ن 

بنسبة املثقف�ن ا�حقيقي�ن، ومقارنة بما  مضاعفة ملا نراه، مقارنة    ا، عددهم يبدو �� أضعافوال�حاري 

ما   لكن سرعان  والسياسة،  الثقافة  صعيد  ع��  بدون دجال�ن  يوجد شعب  الشعوب األخرى. ال  لدى 

البلدان    �� املثقف�ن  من  األمي�ن  مع  مختلف  األمر  بينما  ا�حك،  ع��  يوضعون  حينما  أمرهم  ُيفت�ح 

 ).  2005(جنا�ي،  "العر�ية، فهم يتناسلون 

،  يح���ي"ولعل ما  حمد الشهاوي عن هذه الوضعية، أي: وضعية انتشار األمية الثقافية فيقول:  ويع�� أ

يز�دون وال ينقُصون،   )!(كذا  جحيًما، أن تجد حولك جهلة كث��ون حيا�يأحياًنا بل كث�ً�ا، وُ�حيل  و�حبط�ي

م بجهلها   ِ
ّ
 من ا�جهلة ال �عرف، وال تدرك، وال �علم، وال تزُن األمور، وال تقرأ ما يكتبھ اآلخرون، وال �سل

ٌ
هم فئة

القرائّيِ   النتش  من  الكفاف  ع��  �عيش  األمور،  ن 
ُ

تك وقراءة    ��مهما  الكتب،  وأغلفة  وا�جالت  الُ�حف 

 املقا��تطرشها ع��    �يغلفة األخ��ة للكتب، وال تن�ىى أن تحفظها جيًدا،  الفهارس، والُنبذ املوُجودة ع�� األ 

ماع، و�ز�جهم أن يقرأ و�كتب   و�� الندوات واللقاءات العامة أو ا�خاصة، هؤالء الذين �عيشون ع�� السَّ
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أن    نفوسهم   يغ��هم، وهم من قال ف��م طھ حس�ن وهو يقدم كتابھ (األيام ): " إ�� الذين ال �عملون، و�ؤذ

 ).  2019، لشهاوي (ا "الكتاب هذا   ي �عمل الناس.. أهد

إنھ ملن املدهش حقا أن نرى أساتذة جامعي�ن يحملون شهادات جامعية عالية �� مختلف التخصصات  

من   العامة  أ�سط  �شار�ون  ذلك  رغم  وهم  واألسطور�ة، األ�اديمية،  افية  ا�خر تصورا��م   �� الناس 

عفار�ت وا�جن  و�جارو��م �� اعتناق هذا النمط من التفك�� ا�خرا�� الالعقال�ي والالمنطقي، �اإليمان بال

. واألخطر من ذلك هو �عص��م الفائق ملعتقدا��م األسطور�ة، واستعدادهم �خوض  وا�ح�ايات ا�خيالية

املعارك الضار�ة ضّد �ل من يرفض أف�ارهم وتصورا��م امليتاف��يائية. وهذه �� الفئة من األمي�ن ال�ي تناولها  

قولھ:    �� بالوصف  عبود  أرى  "سامح  ح�ن  أندهش  ال  الذ�اء    )!(كذا   أناس أصبحت  من  واسع  قدر  ع�� 

واملعلومات يحملون �� عقولهم بجانب معلوما��م العميقة أف�ارا غاية �� السذاجة والتخلف وا�جهالة، 

  الذي وأصبحت ال أصدم ح�ن أرى هؤالء الن��اء وهم ي��رون أوهامهم الغبية بمنطق التعسف والتعصب  

 .  )2002بود، (ع" ال يليق بذ�ا��م، وال �ستقيم مع علمهم

املغر�ي   للمفكر  ا�جابري وقد سبق  النقدية املضيئة،   محمد عابد  القضية بحكمتھ ورؤ�تھ  تناول هذه 

وذلك عندما �ان يتأمل ز�ف املثقف�ن العرب وقصورهم وانصرافهم عن املمارسة النقدية ا�حرة للثقافة ��  

د��م والقصور املعر�� �� ت�و���م، إذ يقول كتابھ (ت�و�ن العقل العر�ي). وقد تحدث عن ال�حالة الثقافّية ل

لدى كث�� من املثقف�ن العرب، وكث�� من الباحث�ن والكتاب ��، ما يقولھ آخر كتاب قرؤوه، ور�ما  ا�حقيقة "

وهذا يدل ع�� رسوخ االستعداد للتلقي وغياب الروح النقدية �� �شاط العقل العر�ي  ،  آخر حديث سمعوه

 . )44،  1988(ا�جابري،  املعاصر" 

"نجد حولنا �� لبنان  قائلة:  وتصف دالل ديب االنتشار الكب�� لألمية الثقافية �� لبنان و�� العالم العر�ي  

 
ً
أناسا العر�ية  ملمّ   ،والدول  غ��  ولكن  جامعية  شهادات  ع��  ا�حاصل�ن  ب�ن  من  بقليل،  ليس  �ن وعددهم 

معل  �� الشديدة  السطحية  إ��  إضافة  والثقافة،  املعرفة  معلوما��م  بأولو�ات  ت�اد  ح�ى  العامة،  وما��م 

ا�خ). فإذا خرج ا�حديث    –محام    – مهندس    –تقتصر ع�� نطاق عملهم امل�ي فقط وال تخرج عنھ (طبيب  

توف��    عن 
ً
ولو �سيط، تجد هذا ال�خص عاجزا بمجال تخصصھ، ولك��ا ذات عمق  تتعلق  إ�� مواقع ال 

رأي" أو  ا).  2019(ديب،    إجابة  هذا   �� ديب  الضيق  لّس وتؤكد  األفق  من  ا�خروج  أهمية  ع��  أيضا  ياق 

عصر   �عيش   
ً
حقا كنا  لو  "ح�ى  فتقول:  اإل�سانية  الثقافة  رحاب  إ��  واالنطالق  العل�ي  للتخصص 

خارج   الثقافة  بمواضيع  لإلملام  الفرد  س��  من  يمنع  ال  هذا  التخصصات،  أدق  و��  بل  التخصصات 

األ   �� العالم وتطوراتھ  إ�� األحداث ا  دب واملوسيقاختصاصھ، ومتا�عة أحداث  والرسم والسينما، إضافة 

 ). 2019(ديب،  "السياسية واالقتصادية

و�قارن ب�ن واقع انتشار األمية األبجدية واألمية الثقافية،    ،و�صف مصطفى عبد الغ�ي هذه الوضعية

العقل العر�ي  فيقول: "ومع أهمية وخطورة انتشار األمية ال�جائية ال�ي تمتد لتحتل مساحات شاسعة من  

ن األمية الثقافية تمتد �� مساحات أك�� شراسة وأشرس وضعا �� العقل العر�ي املعاصر  إ%) ف21(تز�د ع��  
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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(عبد الغ�ي،   ��ا كث�� من متعلمينا ومثقفينا"  �ّ إ�� مسافات �عيدة، إ��م أ�حاب األمية الثقافية ال�ي ابت�

2018 .( 

العر�ي.    وتب�ن العالم   �� غ�� مسبوقة ومخيفة  بمقاييس  تتف�ىى  الثقافية  األمية  أن  ا�جار�ة  الدراسات 

وتتمركز هذه األمية الثقافية ب�ن حملة الشهادات العلمية، كنتيجة طبيعية لنمط التعليم التقليدي الذي  

ال البعد  إ��  تفتقر  ال�ي  األ�اديمية  أو  الرسمية  الدراسية  املقررات  ع��  فخر�جو  �عتمد  واإل�سا�ي،  ثقا�� 

  ،ا�جامعة �� الغالب �عانون من األمية الثقافية
ّ
ما يطالعون أو يتا�عون التطورات العلمية والفكر�ة ��  إذ قل

 مجاالت اختصاصا��م.  

حول األمية الثقافية �� العالم  "و�مكن اإلشارة �� هذا السياق إ�� دراسة الشاعر العرا�� هاتف جنا�ي   

ع�� حضور األمية الثقافية �� مختلف املؤسسات الفكر�ة العر�ية وال سيما املؤسسات  "ؤكد  ال�ي ت  "العر�ي

"ال توجد مؤسسة عر�ية رسمية ثقافية واحدة تنأى بنفسها عن األمية الثقافية، بما ��  الرسمية فيقول:  

ن وجود �عض  النظر ع  �غض(طو�لة  ومنذ سنوات  تحّول  ذلك االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب الذي  

�عم، �� ا�حقيقة ال�ي   .)2005(جنا�ي،    الشرفاء فيھ) إ�� منتجع للتقليد وأداة من أدوات السلطات العر�ية"

ياتھ الثقافية �� عاملنا العر�ي ا�ح�وم با�جهل والتسلط. 
ّ
 يفرضها الواقع �� مختلف تجل

ر�ي   الدائم  ا�حبيب  والروائي  األديب  ملموسةو�قّدم  عن  أمثلة  لألمية    محسوسة  املشوهة  الصورة 

ال �عرف شراء بطيخة أو رمانة اعتمادا    زرا��مهندس  "الثقافية املنتجة بواسطة ا�جامعات العر�ية مثل:  

ب�ى عل��ا بحث تخرجھ، طبيب بيطري �غشھ �خص أمي �� كبش بمناسبة   ع�� املراجع النظر�ة ال�ي 

�عرف ال  ألنھ  حال  أية  ع��  األو��  املرة  ليست  و��  أستاذ    العيد،  كبش،  اقتناء  فباألحرى  فّروج  انتقاء 

بخدمات �خص �ستع�ن  قط    -ر�اضيات  �� حياتھ  املدرسة  ير  الورثة حسب  -لم  ع��  تقسيم أرض   ��

األمي   البدوي  يتو��  بينما  ا�حبل  بإمساك  والهندسة  الر�اضيات  يكتفي مدرس  بحيث  أسهم معلومة، 

م ر�ي رصد هذه األمية الثقافية املنتجة أ�اديميا،  ). و�تا�ع الدائ2019(ر�ي،    القسمة والضرب والطرح" 

طالبة جامعية مجازة �� اللغة واآلداب، بم��ة، ت�جأ إ�� �اتب عمومي، هو �� الواقع  و�ذكر �� هذا السياق أن  

تلميذ مطرود من اإلعدادية ليكتب لها طلبا للعمل أو اجتياز مباراة، شاعر، يدبج القصائد ع�� اليم�ن وع�� 

و  والبالغة  الشمال  العروض  عن  ناهيك  والصرف  النحو  بأبجديات  دراية  دون  عل��ا،  يحسد  ال  �فصاحة 

ح�ى.   الهمزة  ال�اتب  وكتابة   و�ذكر 
ّ
باألدل تؤكد،  ال�ي  املبكية  امل�حكة  األمثلة  ع��  ،  املفحمةة  عشرات 

 ). 2019ا�حضور ال�ار�ي لألمية األ�اديمية �� عاملنا العر�ي (ر�ي،  

عرفنا  "بو ز�نة سمات وخصائص األ�ادي�ي املصاب بآفة األمية األ�اديمية فيقول:  و�صف الباحث عالء أ

�� خ��تنا “أساتذة” جامعي�ن يفعلون ما ي��: يفتحون الكتاب املقرر و�قرأون عليك، أو عنك، وحسب؛ أو  

 من استعمالھ نفسھ  
ً
 مه��ئا

ً
  -ملقرر خالصة ا-سنة، و�ملون عليك “الت�خيص”    20ي�حبون إ�� القاعة دف��ا

ح�ى ال يتعبوا أنفسهم و�تعبوك �� النقاش واألخذ والرّد. عظيم! هؤالء السادة “ا�خ��اء” �� حقولهم، هم  

الذين يصفهم أستاذ اإل�سانيات األم���ي، مايك روز بأ��م “… ال يفكرون عادة �� الذهاب فيما وراء عرض  



م 
ٔ
كاديمّية:في مفهوم اال

ٔ
م  ّية اال

ٔ
م من اال

ٔ
كاديمّيةّية الثقافّية ٕالى اال

ٔ
ــ  ّية اال ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ س  ــــــ

ٔ
. د. علي ا

ٔ
 عد وطفة ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)40( 

� أمامهم،  ا�جامعي�ن  للطلبة  الفكر�ة  التنمية  إ��  ��ا موضوعا��م  يتعلمون  ال�ي  الطر�قة  تحس�ن  غية 

 ).  2013(أبو ز�نة،  "ويش�لون مع�ى للعالم

ومثل هذه األمثلة املرو�ة من قبل أدباء ومثقف�ن ال �عّد وال تح�ىى، ور�ما تحتاج إ�� مجلدات �خمة.  

امل هذا  و��  ا�جال.  هذا   �� ا�جار�ة  واألبحاث  الدراسات  �عض  ال��اجيدية  األمثلة  هذه  �عزز  يورد  وما  قام 

) من خر��� ا�جامعات للعمل مذ�ع�ن وم��جم�ن  2000نھ تقدم �� مصر أك�� من (ال�اتب محجوب آدم بأ

العامة. وذكر أن   �� االختبار، مع أن األسئلة �انت تدور حول املعلومات  ومحرر�ن؛ ولم ينجح واحد م��م 

نا�ع ��ر النيل تبدأ من دلتا مصر،  عاصمة بر�طانيا، وم   إنجل��اإجابا��م حملت ال�جب ال�جاب، م��ا أن  

 . )2017(آدم،  م1973والسد العا�� أ��ىئ �عد حرب أكتو�ر 

استطالع    �حو�ب�ن  الشبابيأجرتھ  من  مجموعة  ع��  الكو�تية  العام  الرأي  مستوى    فة  لقياس 

الشباب    ،ثقاف��م  أّن هؤالء 
ّ
املمثل�ن والال األز�اء واملوضةلد��م معلومات جيدة عن  ولكن  ،  عب�ن وعروض 

�و�� عنان بأن  العينة  أفراد  من  %  59معلوما��م تنحدر كث��ا �� قضايا الفكر والسياسة والثقافة، لقد أعلن  

  �� ح�ن  حارس مرمى منتخب ال�ام��ون، و�عضهم قال إنھ منظر شيو��،  
ً
لم يتعرف إ�� عملھ ا�حقيقي أمينا

 لألمم املتحدة سوى  
ً
من  %  16روجيھ غارودي، أجاب  و�� سؤال عن وظيفة املفكر الكب��  باملئة.    23عاما

من الشباب، أما الشيخ  %  23لم يتعرف إليھ سوى  �� ح�ن  ،  1998أفراد العينة أنھ العب �� منتخب فر�سا  

زعيم   ياس�ن  األ حركة  أحمد  عده  فقد  ياس�نحماس  إسماعيل  ال�وميدي  املمثل  شقيق  أنھ  (آدم،   غلبية 

2017 .( 

ت�اد الثقافية.    توجد  وال  األمية  درجات  من  ما  درجة  أو  ما  �ش�ل  معاناة  ولد��ا  "إال  العالم   �� دولة 

فالفر�سيون �ش�ون و��جون من انحدار ثقافة الطالب ا�جام�� إ�� مستو�ات اعت����ا �حيفة لوموند  

 ).  2015(النجار،  خر ال�حف األم��كية بالعديد من اإلحصاءات ال�ي تذهب نفس املذهب""مرعبة". كما تز 

"أوجھ املقارنة تزداد  إّن  يقول األستاذ حس�ن الوحي��:    ،الغرب  الوضع ��  حالنا الثقا�� مع �و�� مقارنة  

طلبة ع�� حد سواء.  تباعدا عندما تصل هذه األمية الثقافية إ�� الدراسات األ�اديمية ومستوى األساتذة وال

الغرب   ا�جميع-ففي  �علم  ينحط    -كما  أن  يمكن  وال  وا�جامعية،  الثانو�ة  الشهادات  ملنح  صارمة  معاي�� 

مستوى التعليم إ�� ما دون هذه املعاي�� و�ال تحول الغرب أو �عض دولھ إ�� دولة من العالم الثالث �ستطيع  

 ، ثم �ستورد املهندس�ن واألطباء األكفاء من ا�خارج أن تتحايل ع�� نفسها فتن�ىئ عدة جامعات وأ�اديميات 

 ).  2015(النجار،  وذلك ع�ن ما يحدث �� بالدنا و�قية البلدان العر�ية"
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ع�� نطاق واسع �� كث�� من  ال�ي تتف�ىى من ظاهرة األمية األ�اديمية �� أغل��ا العر�ية �عا�ي األ�اديميات 

األ�اديمية  �جامعاتا العلمية  تصيب  ،  واملؤسسات  ما  ا�جامعي�ن  وغالبا  األساتذة  األ�اديمية  األمية 

ا�حاصل�ن ع�� شهادة الدكتوراه الذين �عانون من نقص كب�� �� مستو�ا��م الثقافية والفكر�ة. وتنجم هذه  

أن  بينت �عض املالحظات    الظاهرة عن وجود قطيعة ب�ن هؤالء األساتذة و��ن ثقافة الفكر وا�حياة. وقد
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ال�ي  ال�حظة  منذ  واإلنتاج  واملطالعة  العل�ي  البحث  عن  ينقطعون  ا�جامعي�ن  األساتذة  من  كب��ا  فر�قا 

أبحاثا   لل��قية  سابقا  قدموها  ال�ي  العلمية  األبحاث  ت�ون  ما  وغالبا  العلمية.  ترقيا��م  ع��  ف��ا  يحصلون 

 .  تذكر ميةعل  ةقيم حقيقّي أو مضمون أّي  ش�لية مفرغة من 

�عر�ف    يتم  ما  �عرف  ا�حقيقي  ا�جام��  املثقف  غالبا  الذي  األ�ادي�ي  هو  �ىيء  بأنھ  عن  ممكن  �ل 

عن  األ�ادي�ي الذي �عرف شيئا ما  وهو  االختصاص الذي �عمل فيھ، وهو التخصص الدقيق الذي أعّد لھ،  

� تنتفي فيھ صفة األمية  ممكن ليستطيع أن �ستكمل حضوره اإل�سا�ي واأل�ادي�ي ع�� نحو ثقا��ل �ىيء  

 ).  2015الثقافية (النجار، 

وهذا �ع�ي بالضرورة أن ي�ون املثقف األ�ادي�ي حاصال ع�� معطيات الثقافة الفكر�ة الضرور�ة ل�حياة  

األ�اديمية الفاعلة �� عملية البناء ا�حضاري. واملش�لة أن كث��ا من األ�اديمي�ن العرب وغ��هم يتحر�ون  

ا��م الضيقة دونما توّسع أو �عّمق ثقا��، ومع أهمية التخصص والتعمق فيھ، فإنھ،  ضمن دوائر اختصاص

�ع�ي، التخصص، ال يمنحهم سمة ا�حضور الثقا�� أو صفة املثقف، فاأل�ادي�ي املثقف يجب أن يتش�ل  

 تنظ��ا.  ع�� نحو ثقا��، وأن ي�ون واسع االطالع و�متلك القدرة ع�� توظيف النقد واإلبداع الفكري ممارسة و 

فاأل�ادي�ي، كما يف��ض، يحتاج �ي ي�ون أ�اديميا مثقفا بحّق إ�� أن يمتلك جنا�� طائر، يتمثل األول   

�� املعرفة العلمية �� مجال االختصاص، و�أخذ الثا�ي صورة األ�ادي�ي املوسو�� الذي يأخذ بأطراف العلم  

ت  إذا  إال  الثقافية  صورتھ  تكتمل  وال  �ستطيعھ،  الذي  بالقدر  إ��  والثقافة  الثقافية  الطاقة  هذه  حولت 

ممارسة عملية وأخالقية �� آن واحد، إذ ال يكفي لأل�ادي�ي أبدا أن يمتلك ثقافة، بل يجب أن تتج�� هذه  

الثقافة أيضا �� فعل املمارسة والتأث�� ع�� األعمال الثقافية وا�حاضرات والندوات الفكر�ة. و�مكن لهذا  

سية مع طلبتھ فيؤثر ف��م ثقافيا وعلميا �� آن معا، فيعمل ع�� است��اض  األثر أن يتج�� �� ممارستھ التدري

الو�� النقدي والتنو�ري �� نفوسهم، ويشّوقهم إ�� االطالع الفكري، و�طور ذائق��م الثقافية والفكر�ة ��  

ن مثقفا  مختلف جوانب ا�حياة اإل�سانية. وهنا يجب أن نلفت االنتباه أيضا إ�� أن األ�ادي�ي املثقف لن ي�و 

أيضا مهما حاول دون التعمق �� اختصاصھ العل�ي باإلضافة إ�� تحصيلھ الثقا�� ا�حر ا�خارج عن التقاليد  

األ�اديمية الصارمة. فالثقافة ال �عطي لأل�ادي�ي سمة املثقف ما لم يمتلك القدرة ع�� ا�خوض �� مجالھ 

اية أن األ�ادي�ي ا�حقيقي يجب أن ي�ون بارعا ��  العل�ي خوضا علميا �عيد املدى واألغوار. وهذا �ع�ي �� ال��

اختصاصھ العل�ي فاعال ومنتجا �� ا�جال الثقا�� والفكري ليستطيع أن يحلق �� أجواء العلم والثقافة، 

أو بجناح�ن مكسور�ن ضعيف�ن، �أن   ق بجناح واحد 
ّ
أبدا أن يحل ومن دون ذلك فإن األ�ادي�ي ال يمكنھ 

 اختصاصھ العل�ي وضعيفا �� الوقت نفسھ �� ا�جال الثقا��. ي�ون األ�ادي�ي ضعيفا �� 

ومن املؤسف جدا أن كث��ا من األ�اديمي�ن العرب اليوم، إن لم نقل معظمهم، ال �ستطيعون التحليق  

�� عالم الفكر والثقافة، ألن أجنح��م املتكسرة لم تنم كفاية للتحليق �� أجواء هذا العالم األ�ادي�ي الذي 

بأوك العرب  يفيض  األ�اديمي�ن  فمعظم  األخال��.  التحدي  وعواصف  ا�حر�ة  و�سائم  املعرفة  �ج�ن 

املعاصر�ن لم �ستطيعوا ا�حضور العل�ي اإلبدا�� �� اختصاصا��م العلمية الدقيقة، وذلك �� الوقت الذي  

 ال يمتل�ون فيھ الطاقة التنو�ر�ة النقدية �� مجال الثقافة والفكر وا�حياة الثقافية.  
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قافّية �� الوسط  األ ف
ّ
� بوضوح �� �جز األستاذ ا�جام��  األ�ادي�ّي،ّمية الث

ّ
عن تحقيق    كما أسلفنا، تتج�

ع�� تحقيق وت��ة نوعية  ضعف القدرة  والثقا�� �� الوسط ا�جام�� و�� ا�جتمع، وتتمثل ��  فاعل الفكري  التّ 

اإلنتاج �� مجال  العل�ي  �� مجال  ات ومع، كما 
ّ

الذ الفعال مع  القدرة ع�� مواكبة    التواصل  اآلخر، وعدم 

اإل�سانية ا�حياة  جوانب  مختلف   �� ا�حَية  اإل�سانية  املعرفة  عن  مستجدات  وال�جز  املعر��  ،  التجاوب 

اإل�سانية ومنجزا��ا  ا�حضارة  معطيات  مع  األمية    . واألخال��  هذه  التصلب  ��  وتتمثل  التعصب  سمات 

الالمباالة، وضيق األفق مع غيا اإلبداعالفكرّي وهيمنة  التخصّ ،  ب  �� ميدان  اإلنجازات  ص وغياب  وفقر 

 اإلبداع �� ا�جال الثقا�� واملعر��. 

وال حرج، برأينا، �� القول إّن األمية األ�اديمية تنتشر �� صفوف األ�اديمي�ن العرب انتشار النار �� هشيم  

أ�حاب  كث��ا من    أّن اصرة  املعحياتنا االجتماعية والثقافية  و�خيف ��  ما يذهل  العشب ورميم ا�خشب، و 

ع�� ذلك    وليس أدّل وفراغ ثقا�� مخيف،    حالة ذهنية عدمية من  �عانون  العلّية    واأللقابالعليا  الشهادات  

 
ّ
أن �� حوار مع �عضهم  ك ما إنمن  بأّم  أساة  حجم املح�ى تكتشف  ، أو كث�� م��م،  تدخل  الثقافية، ف��ى 

وامل ا�حقيقية  الثقافة  إ��  ا�خرافية  الع�ن هول االفتقار  األف�ار  العلمية. وقد �سمع بوضوح �جيج  عرفة 

 �� يتحّرك  الذي  والتعصب  واألوهام  ا�جهل  من  �� فضاء  تصول وتجول  ال�ي  الهوامية  التصورات  و�جيج 

عقول كث�� من أساتذة ا�جامعة اليوم، الذين �عانون من غياب مخيف ومرّوع ل�ل أش�ال التفك�� املوضو��  

�� م النقدي  ا�حياة والوجود.  ال�ون  ختلف قضايا  والـتأمل  �عانون من  إ��ومظاهر  ثقافية  حالة خصاء  م 

وت�خم ف��ا  وتضاءل املنطق إ�� حّد الغياب والتال�ىي،  َضُمر ف��ا العقل إ�� حدوده ا�جهر�ة،    ،شاملةمهولة  

الذه�ي ستالب  ال شاملة من اإ��ا حالة    .الوهم إ�� حدوده ال�ونية، وانت�ىى ف��ا التخر�ف إ�� حدوده ا�جارفة

 واالغ��اب الثقا�� الدوغما�ي ال�ي ضر�ت عقول هذه الفئة من األ�اديمي�ن العرب املعاصر�ن.  

وتأخذ هذه الظاهرة اليوم أ�عادا عاملية تت�اثف �� كث�� من بلدان العالم الثالث و�� �عض أنحاء العالم  

كتاب    �� صداه  يجد  األمر  وهذا  املعروف  املتقدم،  ذ(فور�دي  املثقف�ن؟أين  �ل  يطرح    )هب  مسألة  وفيھ 

بقولھ: الفاعلة  اإل�سانية  الثقافة  عن  وانفصالھ  وتراجعھ  األ�ادي�ي  املثقف  دور  �انت  "  تحجيم  أن  �عد 

التعليم،   رفي��  األذكياء  يضم   
ً
م�انا اليوم  أصبحت  وثقافية،  إبداعية  بؤرة  املا��ي   �� ا�جامعات 

 ).2018(أحمد،  "ضمن الطبقة املثقفة املؤثرة  وأ�اديمي�ن مهني�ن، لك��م بالتأكيد ال �عدون 

ر نجد أّن األ�ادي�ي  
ّ
   �� العالم العر�ي �عا�ي اليوم إكراهاٍت وحينما ندقق النظ

َ
بتعسفها،  الوطأة    شديدة

بمطارقها   الوقع  األ�اديميةفضاء  ��  ثقيلة  أن    ا�حياة  عليھ  فإّن  ذلك  ومع  للوجود.  االجتماعية  والشروط 

ال�ي   التحديات  هذه  �ّل  الثقا��يواجھ  االنكفاء  من  نوعا  عليھ  أقفاص  ،  فرضت   ��   ا�حصار من  ووضعتھ 

الفضاء الثقا�� األ�ادي�ي الفلسفة ��  و�قمع  ، والسيما هذا النمط من ا�حصار الذي يواجھ الفكر  املستمر

با�جمود الذه�ي، والتصدع األخال��، بة األ�ادي�ي العر�ي  إصاا ا�حصار الشامل  العر�ي. وقد نجم عن هذ

ة ��  بوسر�فوهو واقع �ّجلھ  فتحول إ�� كتلة صماء من الفراغ الثقا�� واإل�سا�ي.  
ّ
�عيش  "  قولھ:  بوضوح ودق

تِ �� ا�جامعة ال�ي    املثقف ا�جام��
ْ
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ُ
ل
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أ

َ
ش

َ
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َ
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َ
ل

ْ
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َ
صاٍص ض
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ً
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ورا�ِ  من  وال�ي  ها، 
َ
داِخل َسھ 

ْ
ف

َ
ن أَسَر  ال�ي  أْسواَرُه  َزْعزِع 

ُ
ت ما  ُر�َّ أو  ِبلھ، 

ْ
َبل

ُ
وت ِتصاَصھ، 

ْ
اخ ّوِش 

َ
ش

ُ
إ��  � ر 

ُ
ظ

ْ
َين �ا 

ْوج 
َ
ّو امل

ُ
، أو ُعل ّجِ

ُّ
 طبيَعة ال�

ْ
ِفي من مجاِديف، مهما �انت

ْ
، ُيواِجھ الّرِ�َح بما َيك

ً
 طِليقا

َ
 أن يكون

َ
ْوِن، بُدون

َ
  "الك

عن ظاهرة ا�غالق األ�ادي�ي ع�� نفسھ، والذو�ان   إدوارد سعيد وقد وع�� املفكر الكب��  ). 2016(بوسر�ف، 

ع�� نفسھ، ال �س��و�ھ   اإن املثقف األ�ادي�ي اليوم أصبح أستاذ أدب منغلق" قول:  �� أوهامھ العلمية بال

التدريس حجرة  حدود  من  األ�عد  العالم  مع  ،  التعاطي 
ً
ممال  

ً
كالما يكتبون  ممن  األ�ادي�ي  هذا  وأمثال   .

ا ال  األ�ادي�ي  التقدم  األساس  غرضھ  العصر�ة،  مع   
ً
ومتنافيا قليلة،  فئة  ع��   

ً
ومقتصرا  ،

ً
لتغي��  وم��ما

 ). 2018(يو�س،  "  �االجتما� 

ا�جامعات    �� األ�اديمية  األمية  ظاهرة  انتشار  مدى  تحدد  إحصائيات  ع��  االعتماد  اليوم  يمكننا  وال 

الكشف اإلحصائي عن كثاف��ا ومدى حضورها أمر يتجاوز قدرة الباحث�ن والدارس�ن،   ألّن   ،العر�ية أو غ��ها

يد، والسيما أنھ ال يوجد اتفاق وا�ح ب�ن املفكر�ن ع�� مفهوم األمية  د بل هو �� منت�ى التعقفاملوضوع معّق 

فالقضية    .فإنھ ملن الصعو�ة بم�ان تصنيف أساتذة ا�جامعة وفقا لهذه املعاي��  ،الثقافية، وهو إن وجد

  تأّملها،نوعية �� جوهرها، معقدة �� بني��ا، حساسة جدا عند    ؛ ف�يتحمل �� جوان��ا تبعات معنو�ة كب��ة

إذ ال �ستطيع أن �علن بصورة إحصائية مقننة عدد هؤالء الذين �عانون من هذا الداء ا�خط�� �� جامعاتنا  

العامّ  التعليم   �� ا�جار�ة  فاإلحصائيات  التعليمية.     ومؤسساتنا 
ّ
��  تدل األمية  ظاهرة  وا�ساع  عمق  ع��  نا 

 ا�جتمع، ولكن يصعب جدا إحصاء هذا األمر �� مجال األمية  
ّ

رة �� ا�جتمع وا�جامعات. ومع  الثقافية املتجذ

اقب�ن ال �سعهم إال  "أننا ال نمتلك   رصدا دقيقا ملدى تف��ي األمية الثقافية �� الوطن العر�ي إال أن املر

 ).2015(النجار، وصف األمر بالبشاعة والشناعة وال�ارثية"

كما    ،مة من الناس وخر��� املدارسواألخطر من ذلك �لھ أن األمية الثقافية ال �سود �� أوساط العا 

يقول الباحث محمد عبد العز�ز ر�يع: "بل تتف�ىى �� صفوف �افة فئات ا�جتمع العر�ي، فاألغلبية الساحقة  

من خر��� ا�جامعات العر�ية ومعظم أساتذة املدارس، والكث�� من أساتذة ا�جامعات والقيادات التقليدية  

  الجتماعية والسياسية واإلعالمية واالقتصادية �عانون من األمية الثقافية"والعامل�ن �� ا�جاالت الثقافية وا 

تخصّ )75،  2018(ر�يع،   لد��م  ا�جامعات  ا�غلقوا  . فكث�� من أساتذة  لك��م  دقيقة  �� ع��  صات  أنفسهم 

�  زاو�ة التخصص، وابتعدوا عن األخذ بمفاهيم ا�حياة ا�ختلفة وتمثلها، األمر الذي جعلهم غ�� قادر�ن ع�

مواكبة ا�حياة ومواجهة تحديا��ا، فهم يتعمقون �� مجال تخصصهم لك��م يجهلون أبجديات التعامل مع  

 .  )2015(النجار،  ا�حياة وفهمها بم�ونا��ا الثقافية

حضور هذه الظاهرة ��  الواقع يؤكد  وهذا هو األمر ا�خيف الذي يؤكده عبد هللا القفاري، إذ يرى أن  

�� العالم العر�ي. و�جمل    ب�ن حملة شهادات الدكتوراهأن األمية الثقافية منتشرة    وسط األ�اديمي�ن. و�رى 

ھ �� قولھ:  
ّ
، وال ح�ى القراءة الدائبة  إن  "ذلك �ل

ً
التخصص امل�ي والتحصيل العل�ي ال يصنع وحده مثقفا

 للعقل و�عادة النظر والتفك�� النقدي ا
ً
 محرضا

ً
ملستمر.. بما يؤدي  دون منظومة تجعل القراءة واالطالع عمال

ن الفرد من رؤ�ة ا�جتمع وقضاياه من زاو�ة أوسع، ومن تحليل تلك القضايا ع��  
ّ

لالرتقاء بالو��، الذي ُيمِك

 ).  2018(القفاري،  مستوى نظري متماسك"
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مصابة   العر�ية  ا�جتمعات  أّن  ا�جيال��  كرا�س  ا�جزائري  ال�اتب  ا�جهل،  و�رى  تطور  وهو  بداء  "جهل 

قصد أمية املتعلم�ن، بل .... ال أاألمية ال�ي فرض��ا الظروف االستعمار�ة، إ�� أمية من نوع آخروانتقل من  

خطر أنواع األمية، وا�جهل الذي �عا�ي منھ اليوم، وهو �� طر�ق االنتشار  أأمية ا�جامعي�ن األ�اديمي�ن، و��  

، و�� �ل يوم يتم اإلعالن عن تتو�ج دكتور  ف�نيل��م �� �ل يوم املز�د من األ�اديمي�ن املز�ّ جهل  واال�ساع، وهو  

  فارق اسمھ ح�ى يوم رحيلھ" يلن  الذي  وراء حرف الدال  ئ  جديد لكن �� حقيقة األمر هو أمي جديد يخت�

 .  )2020(ا�جيال��، 

"أقصد  و�طلق املفكر السعودي عبد هللا السعوي صفة ا�جهل املقنع ع�� األمية األ�اديمية، إذ يقول:  

دكتوراه، وقد يتجاوز إ��    -با�جهل املقنع هنا، هو ذاك الذي يحمل صاحبھ شهادة دراسية عليا، ماجست��  

�� مف الو��  يقارب مستوى  ال  ذلك  ولكنھ مع  األ�ادي�ي،  السلم   �� اإلثأع�� درجة  املعر��،  بل ر هومھ  ائي، 

�ل   السياق  هذا   �� يفقد  بات  كمفهوم  املعر��  الو��  بأن  ��ىي  نحو  ع��  ا�جهل،  من  غيبو�ة   �� �عيش 

وهذا ا�جهل �� منظور السعوي ليس حالة فردية، بل يأخذ .  )2004(السعوي،    " وداللتھ  مصداقية املع�ى

لك أن األمية الثقافية �� الوسط األ�ادي�ي بدأت مداه �� صورة ظاهرة اجتماعية ضار�ة ا�جذور، ويع�ي بذ

األ�ادي�ي و�� مختلف األ�اديميات العر�ية دون استثناء. و�ؤكد السعوي �� هذا  �� الفضاء  باالنتشار بقوة  

ما  تكسبھ مناعة تنفي عنھ    ال تمنح صاح��ا حصانة ضد و�اء ا�جهل، وال  الشهادة الدراسيةالسياق ع�� أّن  

"تحجب حقيقة الذات املس�ونة  �سّ�ى باألمية، ولكّن وجھ ا�خطورة �� هذه الشهادات أ��ا �ستخدم �أقنعة  

 . )2004(السعوي،  "  ال�ائن امللهم لها باستمرار -�� هذا السياق  -�سلطة ا�جهل، بوصفھ 

العدمية   الثقافية  الوضعية  هذه  دفعت  العوقد  التعليم  املعا�يوز�ر  وليد  األرد�ي  أجراس   ا��  قرع  إ�� 

هنالك أساتذة    ، قائال "2010�� لقاء لھ مع التلفز�ون األرد�ي �� سبتم�� من عام  ا�خطر بتصر�حھ املشهور،  

 �سمح لهم بدخول أبوا��ا 
ّ
وهو �ش�� بذلك إ�� عدم أهلية هؤالء  ).  2010(أبو رمان،    "جامعات �ان يجب أال

 
ّ

علميا أو ثقافيا من مواكبة ا�حياة األ�اديمية. و�صف الشاعر املغر�ي املعروف صالح  ��م  األساتذة وعدم تمك

 إذ يقول:   بكث�� من التفصيل،بوسر�ف تف�ىي األمية الثقافية �� ا�جامعات العر�ية 

 
ُ
ون، ال يبحثون، ال يكُتبون، ال باملع�ى السقراطي امل

ُ
ن ال َ�ْعَمل ر  " فا�جاِمَعة عندنا، اْمَتألْت بكث�� ممَّ َتحّرِ

و�ي، املنضبط ألسوار ا�جامعة وقيودها، وهؤالء، ُهم  
ُ
من قيود "األ�اديمية" وأسوارها، وال باملع�ى األفالط

َبة، ومن أين تأ�ي أف�اُرُهم، إذا  
َ
ل
َّ
ُنونھ للط ّقِ

َ
ُيل اس". فمن ُهم هؤالء إذن، وما الذي  "من يْؤِذ�ِ�م أن �عمل النَّ

وا ا�ج
ُ
ل

َ
وسهم، وكيف يفهمون  �انت لُهم أف�ار، وهل َدخ

ُ
اِمَعة بمشاريع وأطار�ح وأف�ار، ماذا يحملون �� رؤ

التغي��، والتثو�ر، و��    �� تلع��ا  أن  ينب��  ال�ي  واملهام  با�جتمع،  ا�جامعة  ا�جامعة، ودورها، وعالقة  عمل 

 . )2016(بوسر�ف،   إعادة ابت�ار املفاهيم، ومنا�ج الدراسة والبحث، رغم ُوجود األسوار؟"

عّمت الّتفاهة والسطحّية وسادت روح االّدعاء األجوف، وتدهورت ا�حياة ا�جامعّية، و�اتت روحا   وهكذا

العلم   أصبح  حّ�ى  جسد،   بال 
ً
مؤهال يحمل  الرجل  ترى  ومحتواه،  جوهره  من  وأفرغ   ،

ً
وألقابا  

ً
صورا "اليوم 

 �سرده لك �� سطر ونصف، فهو: األستاذ الدكتور. دكتور، أستاذ
ً
 عاليا

ً
مشارك، أستاذ مساعد،    أ�اديميا
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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أستاذ مادة كذا وكذا، �� جامعة كذا وكذا، ا�حاصل ع�� زمالة جمعية كذا وكذا، وهكذا وهكذا …. ا�خ، أما  

 . )2005(أبو هاشم،  جوهر العلم والفكر فتفاجأ بقدراتھ وهشاش��ا"

باب ال�ي أدت إ�� ذلك  وال ي��دد أبو هاشم �� أن �علن أمية األ�ادي�ي ا�جام�� من خالل التساؤل عن األس

ة األ�ادي�ي وعدم ثقافتھ؟ "السبب هو: ترك  و�جيب مستأنفا:    بقولھ: "ملاذا وصلنا إ�� ما وصلنا إليھ من أميَّ

 ب�ن الدكتور و��ن العلم، هذا إن �ان قد �علم  
ً
العلم �عد الظفر بالشهادة أو املنصب، و�صبح البون شاسعا

(أبو هاشم،    قل وهو يحضر للشهادة، أو قل وهو يتلقى الشهادة" �� البداية من حصولھ ع�� الشهادة، أو  

هاشم  )2005 أبو  يتا�ع  ثم  "هؤالء  ف.  بقولھ:  ا�جتمع   �� التدم��ي  ودورها  الظاهرة  هذه  مخاطر  إ��  يش�� 

ي�ونوا شعلة   أن  ينب��  �ان  ولكن  و����ون  الطر�ق،    ن يضيئو نور  الد�اترة  والثقافة،  العلم  بصما��م ع�� 

حوا معاول هدم للتعليم العا�� وللثقافة، همهم تحصيل ريع املالزم، والكتب، وامل�خصات،  ولألسف، أصب

 ). 2005(أبو هاشم،  واملستن�خات، واملمسوخات، عن أصولها غ�� املتسلسالت" 

وع�� صعيد األ�شطة الثقافية واالجتماعية والسياسية، "تجدهم أقل الناس مساهمة �� ا�جال الثقا��  

  واالجتما��،  
ً
زعما املوسومة  الركي�ات  الورقيات  �عض  كتابة  خالل  من  ال��قيات  ع��  ا�حصول  همهم 

، و�� �� أغل��ا لو أرسلت ألي �شرة �� مؤسسة علمية تح��م نفسها لرفضت؛ لضعفها  
ً
با�حكمة أ�اديميا

إدرا�ي �جدية    ور�اك��ا ورطان��ا وعدم بالغ��ا، وخطأ صياغ��ا، ولكن األمر فيھ مجاملة أك�� من ا�حقيقة، مع 

 ).  2005(أبو هاشم،  �عض الدراسات ا�حكمة"

  ، وانقطاع الّصلة ب�ن األ�ادي�ي وطلب العلم لذاتھ، هذه القضيةاملن�� االن��ازي �� حميد يو�س  �رصدو 

 
ّ

"كث�� من األ�اديمي�ن العرب يتعاملون مع البحوث    : الصورة القاتمة لأل�اديمي�ن العرب إذ يقول   بذلك   دامؤك

لتحصيل الوظيفي، و"الشهاداتوي"، واالرتقاء بالراتب، وز�ادة العالوات وال��فيعات ال أك��. ولذلك  ألجل ا

 ). 2018(يو�س،  نجد الكث�� من املثقف�ن أ�اديمي�ن، وليس الكث�� من األ�اديمي�ن مثقف�ن"

ب�ن    ذاك يم�� وهو إذ  وال يتوا�ى أحمد برقاوي عن إطالق صفة ا�جهل ع�� طبقة من األساتذة ا�جامعي�ن  

األ�ادي�ي األستاذ األمي ا�جاهل الذي من شأنھ تدم�� املعرفة األ�اديمية إذ يقول: " و��ن األ�ادي�ي ا�ح��ف 

 لهم
ً
 جليلة

ً
  .ا�ح��ف الذي يتا�ع اختصاصھ ب�ّل جديده، و�قّدمھ لطالبھ ع�� أكمل وجھ، يقّدم خدمة

لكّن الطامة الك��ى، إذا امتألت ا�جامعة بجمهور من "األساتذة" الذين ال عالقة لهم با�حياة املعرفية  

ها 
ّ
 . )2018(برقاوي،  "األ�اديمية، و�حملون كمية من ا�جهل تكفي لتدم�� ا�حياة ا�جامعية �ل

باملثقف الت��يري  وهذه الصورة تأخذ طا�عا تراجيديا عند صالح بوسر�ف الذي يصف األستاذ ا�جام�� 

حيث يقول: " كث��ة ومتنوعة إذن، �� الوجوه واألقنعة، ال�ي باتت تطبع املثقف العر�ي    ،أو املثقف الببغاء

فالساحة العر�ية تفيض بأطياف من املثقف�ن فهناك: "املثقف الت��يري الذي ال ينتج أف�ارا، بقدر ما �عمل  

الذي  ،  باملثقف الببغاءذ ا�جام�� أو فيما اسميھ �خصيا  وهو نموذج األستا  ع�� �سويغ أف�ار اآلخر�ن"،

سنة إ�� اليوم، هذا    20�عيد إنتاج واج��ار نفس األف�ار واملنا�ج والنظر�ات منذ �عيينھ �� ا�جامعة قبل  

النوع �� مغر�نا الراهن ما زال �عيش �� كهف أفالطون (األ�اديمية)، فا�جامعة أصبحت �سببھ اليوم  

تايلر)، أل��ا أصبحت تقتات و�عيش    إدواردوالثقافة (بمفهومها األن��و�ولو�� عند    �عيش خارج الفكر 
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اقعنا الثقا�� العر�ي، إ�� املثقف   ع�� ما��ي هذه الثقافة، ال�ي ليست �� نفسها املوجودة اليوم �� و

 . )2016(بوسر�ف، "التبش��ي أو الداعية، الذي يحتكم �� أف�اره للمرجعية الدينية

�اديمية �ع�ي �� جوهرها أن يتحول األ�ادي�ي مع دورة الزمن إ�� �ائن جاهل بقضايا الثقافة  فاألمية األ

وا�حياة، وع�� هذا النحو يأخذ ا�جهل صورة العلم، و�لبس ا�جاهل لبوس العالم. وهذا هو األمر الذي �ش�ل  

"لكن  �ن الزاوي عندما يقول:  خطرا داهما ع�� ا�حضارة والوجود والثقافة �� ا�جتمع، وهذا ما يحذرنا منھ أم

أن يأخذ ا�جهل ش�ل العلم، وأن يأخذ ا�جاهل صورة العالم، وأن ي�ون ا�جاهل حامال للقب دكتور �شتغل  

(الزاوي،    ، فهذا هو الغر�ب وا�خيف �� مجتمعاتنا العر�ية"�� مؤسسة جامعية عر�قة أو �� معهد عال

صبح “املتعالم” “جاهال” مقدسا، وجهل املتعالم أك��  يأن  مجتمع هو  أّي  إن ا�خطر الكب�� ع��  .  )2018

ا�جاهل من  ا�جتمع  ع��  �ا�جتمع  خطورة  مجتمع   �� �عيش  املتعالم  هذا  ي�ون  ح�ن  ذلك  من  وأخطر   ،

 ).2018(الزاوي،  األمية وا�خرافة�ل مظاهر الفقر و اكت�حتھ الذي العر�ي أو املغار�ي 

�� كتابھ "ملاذا العلم؟" الصادر باللغة اإلنجل��ية سنة  أورد  جيمس تر�فل  أن  "يخ��نا ا�حبيب الدائم ر�ي  

ال�ي    2008 الطر�فة  القصص  تجادال  واحدة من  بخصوص دكتور�ن جامعي�ن  أحد أصدقائھ  لھ  رواها 

ن أحدهما �ان �ستند  إذ إ . وأل��ما �انا ع�� طر�� نقيض �� مرجعيا��ما،�شأن عدد األسنان �� فم الفرس

أ القد�س  قالھ  آراء أرسطو وفالسفة  إ�� ما  �عتمد ع��  �� املوضوع، واآلخر  الكنيسة،  وآباء  وغسط�ن 

اليونان، فقد اختلفا اختالفا شديدا حد العراك. و�ينما هما يتساجالن وقف شاب �سيط �� القاعة  

حي��ا تجمهر من �ان بالقاعة وأوسعوه   "يوجد حصان �� ا�خارج، لَم ال نفكر �� مجرد النظر إليھ؟": قائال 

الدهماء" بالولوج  “لـ  عاتب�ن ع�� �جنة التنظيم السماح    ،تما وضر�ا طاردين إياه من حظ��ة "أهل العلم"ش

 ).2019(ر�ي،  " إ�� مثل هذه الفضاءات العلمية "ا�ح��مة

"قد ال ت�ون هذه القصة �حيحة، ولكن ا�جديد ويعقب ا�حبيب الدائم ر�ي ع�� هذه القصة بقولھ:   

�� تقع  لم  أ��ا  لدى    ف��ا  الوسطى  و�نما    السو�والئي�نالعصور  واملسيحية،  اإلغر�قي  الفكر  ب�ن  للتوفيق 

فعال  -حدثت حدثت  يرجمون    -إن  "العلماء"  �عض  فيھ  يزال  ما  الذي  هذا،  عصرنا   �� باستمرار  وتحدث 

لفهمها إال معاين��ا بالع�ن ا�جردة وخارج    -نحن البسطاء  -بالغيب �� �عض القضايا ال�ي ال يحتاج الواحد منا

واملش�لة أن �عض العلماء صاروا بفعل هذا "التقوقع" أك�� جهال من  علم".  "ال   وتحصيلقاعات الدرس  

تخصصهم   أن  وْهم،  عن  ظان�ن،  نفسها،  تخصصا��م   �� و�نما  ا�حياة  قضايا   �� ليس  الناس،  عامة 

اقع و�حص��م من أخطاء العوام وذوي التخصصات األدبية واإل�سانية،  العل�ي ُ�عف��م من معاينة الو

نطقي والر�ا��ي هو الذ�اء األوحد واأل�ح وما تبقى من ذ�اءات أخرى غ�� موجودة أو ال  ول�أن الذ�اء امل 

 . )2019(ر�ي،  �عول عل��ا"
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 األکادیمیة ومؤشراتها:    األمیة مظاهر    - 7

تنتشر األمية األ�اديمية بوصفها جهال مقدسا �� أرجاء األ�اديميات العر�ية، وتأخذ صورة جهل مركب  

  مراوغ خفي مقنع بال
ً
شهادات واألوسمة العلمية الزائفة. و�ش�ل، بما تنطوي عليھ من جهل وتجهيل، �ابوسا

يقض مضاجع املؤسسات األ�اديمية والقائم�ن عل��ا، و�� إذ ذاك يمكن وصفها بأ��ا داء األدواء القاهر ل�ل  

 بلسم أو دواء �� حياتنا الثقافية واأل�اديمية.  

منظومة واسعة من املتغ��ات والتصنيفات ال�ي ال يمكن ضبطها   وتتنوع مظاهر األمية األ�اديمية ضمن

األ�اديمية   فاألمية  وا�حة.  آمنة  بصورة  بي��ا  القائمة  العالقات  دقيق وتحديد منظومة  �ش�ل  وتصنيفها 

مفهوم شمو�� �� جوهر ت�و�ن ق�ىي عليھ بأن �شمل جوانب متعددة أبرزها: أمية اللغة، واألمية األخالقية  

�� مختلف أش�ال الفساد األخال�� واالجتما��، وأمية التخصص العل�ي واال�غالق �� دهال��ه  ال�ي تتمثل  

�عده   األ�ادي�ي من  ال�ي تجرد  ا�خيفة  الثقافية  األمية  ا�جوانب  املظلمة، وأخطر هذه  �� زواياه  واالنكفاء 

 اإل�سا�ي واألخال��. 

ب�ن عدد من املتغ��ات الك��ى ال�ي تأخذ فيھ    األمية األ�اديمية �� جماع تفاعلبدا لنا بوضوح أن    وقد

املعلوالت  �� ذو�انيا  تفاعال  العلل  فيھ  وتتفاعل  املسببات  �عناق  املتغ��ات    ، األسباب  هذه  مالمح  فتختفي 

واألسباب �� دوامة سديمية مفسدة لألجواء. ومهما يكن حضور أو غياب هذه املتغ��ات أو درجة تفاعلها،  

تلقي بظاللها �� �خص األستاذ ا�جام�� املنفعل �سمومها وا�خدر بأوهامها.    فإ��ا ��جل نفسها كسمات 

وال يمكن لأل�ادي�ي ا�حق أن ينفلت �سهولة من قبضة هذا اإلعصار الو�ائي لألمية األ�اديمية ما لم �ستطع  

دائ إ��  األ�اديمي�ن  جموع  تقود  ال�ي  ا�جبارة  املتغ��ات  هذه  أسراب  خارج  ذاتية  بقوة  الفراغ االنفالت  رة 

والعدمية وا�خواء. وهذا �ع�ي أنھ يجب ع�� األستاذ ا�جام�� ا�حّق أن ينفلت من وهدة األمية ليحقق صورتھ  

املف��ضة املضيئة. وال ي�ون ذلك إال بال��امھ الضوابط العلمية واألخالقية واإل�سانية والثقافية ال�ي يف��ض  

 يحيد ع��ا �� مس��تھ األ�ا
ّ
ديمية. وال مراء �� أن أي انتقاص �� هذه الشروط يمكنھ أن  أن يتح�� ��ا، وأال

الفضاءات    �� الفاعل  ا�حقيقي  لأل�ادي�ي  التنو�ر�ة  الرسالة  مسار  خارج  و�ضعھ  ا�جام��  األستاذ  يدفع 

 العلمية والثقافية �جامعاتھ. 

األ�اديمية  ف  األمية  أسلفنا  -مظاهر  مؤشراها  -كما  بتنوع  ��    تتنوع  متغ��ا��ا  العالقة وتفاعل  دوران 

العلل واملعلوالت ع�� صورة فعالية   ب�ن  ب�ن األسباب  دائر� املتبادلة  العالقة   �� ة جدلية متعددة األطراف 

وهو �� الوقت نفسھ  ،  ألمية األ�اديميةاألسباب الرئيسية لأحد  �ش�ل  فالتلق�ن، ع�� سبيل املثال،  والنتائج،  

بطر�قة التلق�ن    مثال س  فاألستاذ ا�جام�� الذي يدرّ ية.  لألمية الثقاف  نتيجة طبيعة�ش�ل    -أي التلق�ن  –

�� التدريس التلقي�ي �� نتاج طبي�� لعملية وطر�قتھ  ،  طلبتھ�عزز ظاهرة األمية األ�اديمية �� نفسھ و��  

تنطبق  ،  السبب والنتيجة  ، ب�نالدائر�ة  العالقةوهذه  �� دراستھ ا�جامعية.    هو نفسھ  التلق�ن ال�ي تلقاها

ع�� سبيل املثال وليس    ،فضعف اللغة العر�يةاملتعلقة باألمية األ�اديمية،    مختلف املؤشرات واملظاهرع��  

األ�اديميةا�حصر،   األمية  ع��  نفسھ  ويعززها،    يؤشر  الوقت   �� ال�حظة  لها  ا نتاج �ش�ل  وهو  وهذه   ،

 التفاعلية تن�حب ع�� جميع متغ��ات األمية األ�اديمية. 
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�ل مظهر من مظاهر    �ش�لعندما    و�صل إ�� أع�� درجاتھ  يّتخذ أ�عادا واسعة،ولكن هذا التعقيد قد  

األ�اديمية  األ�اديمية    األمية األمية  ملتغ��ات  نتاجا  مؤشرا��ا  من  مؤشر  ذاتھ،   ف��اوعلال  و�ل  الوقت   ��

آنفا)،  اللغة العر�ية  فضعف   الذي أوردناه  ر  يؤثر �� مختلف مظاهلدى األستاذ ا�جام�� (وهو املثال 

��ا،  األمية األ�اديمية   نتاجا ل�ل مؤشرا��او�تأثر  �� الوقت نفسھ  . وهذا �ع�ي أن مؤشرات األمية  و�أ�ي 

والتعقيد ال��كيب  محكم  �سيجا  �ش�ل  ومتغ��ا��ا  من  ،  األ�اديمية ومظاهرها  أي عنصر  فصل  يمكن  وال 

ن  إو�عبارة أخرى نقول:  ��اية األمر.  األمية األ�اديمية ��    نسيجلدون التأث�� �� التشكيلة البنيو�ة    ا عناصره

ظاهرة األمية األ�اديمية ظاهرة بنيو�ة وظيفية مركبة ومت�املة وال يمكن فصل أحد عناصرها عن البنية  

عالقتھ البنيو�ة  وضمن دورة  ف�ل عنصر �ش�ل سببا ونتيجة �� ذاتھ  ع�� نحو شمو��.    ال�ي ينت�ي إل��ا

 .  �اديميةاألمية األهذه  بمختلف عناصر ومكونات  

  تناول مختلف متغ��ات هذه البنية وتداخال��ا وعالق��ا الدائر�ة البنيو�ة   ليس من اليس��و�بدو لنا أنھ  

ومن ثم  ،  تفكيك هذه البنية من خالل تحليل �عض مؤشرا��ابصورة وا�حة، ومع ذلك فال بّد من محاولة  

العينة ال�ي تبحث �� جوانب هذه املسألة.  البنية من خالل استقراء وتحليل آراء أفراد  هذه  سنحاول تفكيك 

والتعصّ نوس التلق�ن،  م��ا:  ومؤشرات  مظاهر  عدة  الفضاء  هذا   �� االن��ازي، تناول  األم�ي  والبعد  ب، 

 وغ��ها من العوامل واملتغ��ات الفاعلة �� هذه الظاهرة.   األخال��،ر والت�ّح 

تمتد   ال�ي  ا�جام��،  التعليم   �� تجر�تنا  لنا  بينت  جدا من  ع�� مدى  لقد  كب��ة  �سبة  أن  أر�عة عقود، 

شدد هنا ع�� العلوم اإل�سانية  أوأنا    -أعضاء الهيئة التدريسية ال يتا�عون ما يجري �� مجال اختصاصهم  

التلق�ن الساذج �� عملية  ل��م �عتمد  كما أن أغ،  ��ا   يجيد الت�لم باللغة العر�ية أو الكتابة وكث�� م��م ال    -

 
ّ
التسل �� �عاملھ مع  التدريس، ويستخدم أق�ىى أساليب   لم �شارك  أك��هم  ، كما أن  الطلبةط 

ّ
�� أي   قط

�� أي مجلة فكر�ة علمية. و�عضهم ق�ىى    علمّيا  ا مؤتمر عل�ي، وكث�� م��م لم يكتب مقالة فكر�ة أو بحث

مدرس مرتبة   �� ا�جامعية  يتق  ،حياتھ  العلمية  ولم  البحوث  إنجاز  ع��  قدرتھ  عدم  �سبب  ال��قية  إ��  دم 

املثال  سبيل  فع��  ا�حصر  ،املطلو�ة.  من  وليس  أك��  أن  لنا  ميدانية  دراسة  بينت  أساتذة  90،  من   %

وتب�ن دراسات ال حصر لها أن أساتذة ا�جامعة    ا�جامعة ال يقدمون محاضرا��م باللغة العر�ية الفص��.

�� ممارسا��م األ�اديمية. ونحن هنا لم نصل �عد إ�� مناقشة اعتماد املذكرات العلمية  �عتمدون ع�� التلق�ن  

البائدة، كما لم نناقش الشهادات املزورة، واألبحاث املسروقة، وغياب األمانة العلمية، وانتشار الفو�ىى 

ما يمكن أن �سميھ   األ�اديمية ال�ي تتمثل �� الوساطة وا�حسو�يات. وهذه األمور تمثل مجتمعة أو متفرقة

ويش�ل عنصرا من عناصرها ونتيجة من    الثقافية األ�اديميةالذي يف�ىي حتما إ�� األمية  األ�ادي�ي    الفساد 

 .  نتائجها

ترسيخ   مقّدمتھ  و��  املطلوب  التنموي  التنو�ري  الدور  خالف  ع��  األ�اديمي�ن،  فإّن  األحوال،  �ل  و�� 

� ا�حياد واملوضوعيّ 
ّ

 ا�خرافات واألوهام، و�نشرون التعصب الفكري،  املفاهيم العلمية وتو�
ّ

ة، يقومون ببث

و�ضاّدون �ل مظاهر العلم واملعرفة العلمية. وكث�� م��م �عانون من هيمنة القناعات األيديولوجية الصارمة  
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أو التصورات ا�خرافية املضادة للعلم واملعرفة، وهذا ما تؤكده تجارب ا�حياة والتفاعل مع هذا النمط من  

 �اديمي�ن الذي يفتقرون �ليا إ�� أ�سط مبادئ املنطق والعلم واملعرفة.  األ

ونحن ال نقول إن هذه املساوئ تتم بإراد��م ورغب��م، بل �� تحدث، �� رأينا، تحت تأث�� التخدير الثقا��  

جما عن  واأل�ادي�ي الذي �عانون منھ. وهو تخدير ما يمكن أن �سميھ با�جهل املركب أو املقنع، وهو ليس نا

إراد��م، بل عن أسباب موضوعّية تفرز هذه الظاهرة. فاألستاذ هنا منتج متم�� لعوامل االستالب ال��بوي  

من   أفرغتھ  السلبية  ال��بو�ة  الفعاليات  ألن  جهلھ،  مسؤولية  يتحمل  ال  بذلك  وهو  والثقا��.  واالجتما�� 

حولھ، ومّما يجب عليھ أن يقوم بھ �� مهّمتھ    عناصر اإلحساس بالوجود الذا�ي الثقا�� و�الكينونة الواعية ملا 

العلمية واأل�اديمية. وهذا �ع�ي أن األ�ادي�ي املصاب بداء األمية األ�اديمية �عيش �� حالة استالب واغ��اب  

 شامل �ختلف أ�عاد الوجود الثقا�� واألخال��. 

العلوم   �ليات  و��  ا�جامعة   �� لنا  زمالء  الدائ  – هناك  ا�حبيب  يقول  ر�يكما  العلم،   -م  �ستنكرون 

مفهوم   إطالق  إ��  و�ذهبون  دعاتھ،  من  وي�خرون  نتائجھ،  العلمية"و�رفضون  من    "ا�خرافات  كث��  ع�� 

خرافة   مثل:  الك��ى،  والطبية  العلمية  الطبي��  ا�حقائق  والتطور  وا�جينات  والف��وسات  الفيتامينات 

علمية، و�ؤكدون، بل ي��هنون بأدل��م القاصرة  ومهزلة  غزو الفضاء "أكذو�ة ك��ى"  ون  لألنواع، بل ويعت��

، وأن الوصول إ�� هذه ال�واكب ال يمكن أن ي�ون إال  الوصول إ�� القمر أو املر�خ  أنھ من املستحيل علميا 

). ولعل كث��ا  2019هذه األوهام العلمية (ر�ي،    سرعة تصديقلألنبياء والصّديق�ن، ويستنكرون ع�� زمال��م  

خذ من ا
ّ
بأن الشمس  فذهبوا لرفض أقوال العلماء  لفتاوى التقليدية املضادة للعلم من�جا،  م��م قد ات

وأدانوا هذا القول واستنكروه بوصفھ قوال شنيعا منكرا، وهاجموا من يقول    ،ن األرض دائرةأثابتة و 

، وحكموا عليھ بالزندقة والكفر والضالل، وأوجبوا عليھ التو�ة، وهذا ما  الشمسحول  بدوران األرض  

ونھ ب�ن طلب��م وتالمذ��م، و�ر�خونھ �� عقولهم.  ي
ّ
 بث

أينشتاي ��اجمون  العالية  األلقاب  يحملون  أ�اديميون  بال��ودي    ن وهناك  النسبية، و�صفونھ  ونظر�تھ 

الذي مأل األرض ترهات وخزعبالت وأوهاما. وهناك من أساتذة العلوم والر�اضيات الذين ما زالوا يزورون  

أضرحة األولياء الصا�ح�ن طلبا للعافية والشفاء. وهناك رؤساء جامعات يزورون هذه األضرحة و�قبلون  

واألميون، واألد�� من ذلك أن �عضهم يقبل أيادي املشائخ ورجال    جدرا��ا وأصنامها كما يفعل ا�جاهلون 

الدين األمي�ن الذي لم يتعلموا �� مدرسة وال يحملون ح�ى شهادة ابتدائية. طبعا يمكن كتابة مجلدات عن  

األوهام،  من  أسطورّ�ا  مخزونا  ذوا��م   �� يحملون  الذي  األمي�ن  ا�جامعي�ن  األساتذة  من  األنماط  هذه 

القدرة ع�� ال��و�ج لألساط�� ومعاندة املنطق العل�ي ومحار�ة العقل وأح�امھ، كما يحار�ون نتائج    و�متل�ون 

 العلم الك��ى �� ا�جاذبية والدوران. 

و�نھ ملن ا�خطورة بم�ان أن ت�ون ا�جامعة متخمة بأنصاف املثقف�ن واأل�اديمي�ن األمي�ن الذي جعلوا  

تر يختبئون وراءها، و�خفون عيو��م الثقافية والعلمية تحت ستار  من شهادا��م ومناص��م األ�اديمية سوا

األقنعة املز�فة من شهادات علمية ال صلة لها بالثقافة. و�� ظاهرة خطرة يؤكدها السعوي و�صفها بقولھ:  

 إ�� إحدى ا�جامعات فهنا  األ�ادي�ي األمي  ي�ون هذا النموذج  عندما  اإلش�الية  تتعاظم هذه  "
ً
املقنع منتميا



م 
ٔ
كاديمّية:في مفهوم اال

ٔ
م  ّية اال

ٔ
م من اال

ٔ
كاديمّيةّية الثقافّية ٕالى اال

ٔ
ــ  ّية اال ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ س  ــــــ

ٔ
. د. علي ا

ٔ
 عد وطفة ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)50( 

، وقوة استقطابية، متضمنة  ت
ً
 تنو�ر�ا

ً
أو هكذا    -كمن ا�خطورة، ألن ا�جامعة كمؤسسة أ�اديمية، �عت�� مركزا

أ�ش   -يف��ض ��ذا    تئ للمع�ى الذي  إل��ا  املنتم�ن  العام، فإذا �ان أحد  من أجلھ وهو �شكيل مالمح الو�� 

 
ً
 لدور ا�جامعة، تقليصا

ً
 ل�جغرافيا القيمية    املستوى املتد�ي، فهذا �ع�ي أن ثمة ��ميشا

ً
لفعالي��ا، وتضئيال

 من مصادر 
ً
 .  )2004(السعوي،  الو�� و�ر�اكھ"تفّ�خ ال�ي تحتلها، ألن األستاذ هنا يبيت مصدرا

و�تناول املفكر الكب�� فه�ي جدعان هذه الظاهرة ا�خيفة بالنقد والرفض، و�� سياق هذا التناول �غمز  

�ع��هم إال قليال من االهتمام، إذ ال يرى ف��م أك�� من حملة  ال  األ�اديمي�ن العرب، و من طرف خفي من قناة  

  �� الثاو�ة  وأمي��م  وجهلهم  الفكر�ة  �حال��م  ��ا  وا 
ّ
ليغط مز�فة  �أقنعة  يضعو��ا  براقة  علمية  شهادات 

املستقبل)   إ��  (الطر�ق  كتابھ:   �� وصفهم  جاء  وقد  امل بأ��م  األعماق،  من  ش��   �� (جدعان،    "اء "�غرقون 

1996 .( 

صفة   العرب  ل�جامعي�ن  األ�اديمية  األمية  ع��  ا�حو�طي  سلطان  السعودي  ال�اتب  ا�جهل    "و�طلق 

ن"  و "املثقفو�ؤكد ع�� خطور��ا املتنامية �� املشهد األ�ادي�ي العر�ي العام، فيقول: أصبح    . "املتوهم علما  

). وضمن هذه القالع  2021(ا�حو�طي،    وط��ا ا�جهلحصينة است  اقالع  -�� جلهم    –العرب  "    ون و"األ�اديمي

�ن العرب اليوم عن املظاهر ا�خادعة واألوهام األ�اديمية املضللة لهم،  األ�اديميا�حصينة يبحث كث�� من  

و�� ال�ي يمكن أن تتجسد �� مكتب فخم أو �� سيارة فاخرة، أو �� حفل عامر، أو �� وسام جديد، أو منصب  

املعر��  تليد. وهذه األوهام   وال��الك  العل�ي  الثقافية والفراغ  العدمية  ترمز وتجسد حالة  �لها  األ�اديمية 

واملظاهر   ا�خادعة  األوهام  هذه  و�ش�ل  األ�اديمية،  واألمية  ا�جهل  بداء  املصاب  األ�ادي�ي  عند  الثقا�� 

 لرا�خة.  الفارغة ال�ي يوظفها األ�ادي�ي وسيلة من ضمن وسائل أخرى إلخفاء �جزه وجهلھ وأميتھ ا

ات  تخرجوا من جامع أل�اديميون الذين تنطبق عل��م أوصاف األمية األ�اديمية �غلب أن ي�ونوا قد  اف

�� ال��بية والتعليم، وهم الذين �انوا وما    وطرائق القرون الوسطىالتلق�ن  م��الكة، ودرسوا بمنا�ج  م��هلة  

زالوا �حية هذا التلق�ن الذي �عتمد املذكرات املنسوخة واألما�� البائسة ال�ي تحرض الذاكرة دون العقل  

والنقل دون التفك��، وهم �� �ل األحوال قد �ش�لوا بطر�قة سطحية هامشية ال عمق ف��ا وال ثقافة حقيقية  

  يقدمون الء األ�اديميون األميون الذين ينتشرون �� جامعاتنا انتشار النار �� الهشيم  أو تحر�ضا ذهنّيا. هؤ 

معلومات   أل��م    مغلقةلطلب��م  وهذا  متوهمة،  أسطور�ة  بديماغوجيات  متشبعة  يمل�ون  مشوهة  �� ال 

املف��ض.  اإلعداد الفكري البيداغو�� الذي يمك��م من أداء دورهم التنو�ري    من  د�ى حقيقة األمر ا�حّد األ 

الوضعية القائمة �ش�ل ��ديدا خطرا ع�� ا�حياة األ�اديمية وتدم��ا ممن�جا للعلم واملعرفة والثقافة  وهذا  

 �� مجتمعاتنا البائسة.  
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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العالية يمنح  �عتقد   العلمية  كث�� من األ�اديمي�ن، إن لم يكن معظمهم، أن ا�حصول ع�� الشهادات 

ماء إ�� النخبة األ�اديمية املثقفة، و�� هذا األمر مغالطة كب��ة جدا تقوم ع�� وهم  أ�حا��ا مشروعية االنت

تمنح   أن  درج��ا،  بلغت  أو  شأ��ا،  عال  مهما  للشهادة  يمكن  ال  إذ  والثقافة،  العلمية  الشهادة  ب�ن  العالقة 

أولية مساعدة قد  فالشهادة خطوة  صاح��ا شرف االنتماء إ�� الثقافة أو إ�� النخب الثقافية �� ا�جتمع.  

وهذا ما يحدث   – ، كما أ��ا قد ت�ون عائقا كب��ا تفتح لصاح��ا سبل االرتقاء �� مدرجات ا�حضور الثقا��

�حامل��ا من الوصول إ�� أبراج الثقافة واملعرفة العليا، وذلك ألن اعتقاد حامل الشهادة بأنھ    –�� األغلب  

لة ما �عدها جهالة، فا�حصول ع�� الشهادة يدفع أ�حا��ا  قد وصل إ�� غاية العلم يولد �� نفسھ ك��ا وجها

العل�ي  والبحث  والتحصيل  ا�جهد  عن  فيتوقف  العلمية،  الشهادة  حصن  إ��  وا�خلود  االست�انة  إ�� 

الّ�حالة   من  حالة  إ��  الشهادة  �حامل  والثقا��  املعر��  املستوى  ي��اجع  الزمن  ومع  الثقا��،  واالنصقال 

��يمن ع�� أ�حاب الشهادات كما    "الشهادتوي "فية. وما يؤسف لھ أن هذا الوهم  الفكر�ة والعدمية الثقا

��يمن �� الوقت نفسھ ع�� عقول الناس وتفك��هم، وذلك ألن مجرد حصول أحدهم ع�� شهادة الدكتوراه،  

 يحمل اآلخر�ن ع�� االعتقاد أن صاح��ا قد بلغ شأنا عظيما �� مجال الفكر والثقافة واملعرفة.  

 مستواه التعلي�ي ح�ى أد�ى الدر�ات لقد بي
ّ
نت دراسات األمية أن أّي متعلم يتوقف عن التعليم ينحط

� وا�حا �� قول ابن قتيبة عندما يقول:  
ّ

ال يزال املرء عاملا ما دام �� طلب    " وصوال إ�� األمية، وهذا ما يتج�

وغ��ها عندما يتوقفون عن املتا�عة  فحملة الشهادات الثانو�ة  .  "  العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد بدأ جهلھ

والتحصيل لف��ة طو�لة ينسون ح�ى األحرف األبجدية ويعودون من جديد إ�� صفوف األمي�ن. و�ش�ل هذه  

ل عامال من  
ّ
ف عن التحصيل �ش�

ّ
العودة السلبية أحد عوامل انتشار األمية �� العالم. وهذا �ع�ي أن التوق

األبجدية   األمية  مستوى  ارتفاع  يتا�ع  عوامل  ال  فمن  الثقافية،  املسألة  ع��  أيضا  ين�حب  وهذا  أيضا، 

 التحصيل والكّد الثقا�� معرض باستمرار للعودة إ�� نقطة البداية ال�ي تتمثل �� حالة ا�جهالة والعدمية.  

إّن الثقافة معركة مستمرة يخوضها املثقف �� مواجهة جهلھ، من أجل خفض مستو�ات ا�جهالة ال�امنة  

ل خلده.  علمونا��  ع��    جامعاتنا  ��  قد  ا�حصول  إن  تقول:  ال�ي  ا�حكمة  هذه  م��ا  تخرجنا  ال�ي  الغر�ية 

الشهادة، شهادة الدكتوراه، هو نقطة البداية �� رحلة العلم واملعرفة، ورّددوها مرارا وتكرارا ع�� مسامعنا  

لون  �ي ال يأخذنا الُ�جب بأنفسنا عند حصولنا ع�� الشهادة املنتظرة؛ �ان أساتذتنا يقولون لنا عندما تحص

ع�� الشهادة الك��ى، عليكم منذ �حظ��ا أن ت��هنوا ع�� أنكم تحملون هذه الشهادة �شرف، والشرف هنا  

أنفسكم   تحكمون ع��  فإنكم  ذلك  غ��  الثقافية، ومن  واملغامرة  واإلنتاج  والكد  والبحث  بالعمل  سي�ون 

قون ما حصلتم عليھ من شهادات  بالفراغ والعدم وعدم األهلية، ثم يقولون لنا: أثبتوا لآلخر�ن أنكم �ستح

 عليا.  

  اآلن"حس�ن، بقولھ، �حظة حصولھ ع�� شهادة الدكتوراه:    طھ  العر�ي  وهذا ما ذهب إليھ عميد األدب

. وما �ان لطھ حس�ن وغ��ه أن يصلوا إ�� ما وصلوا إليھ من علم ومعرفة وحضور ثقا�� كب�� لو اكتفوا  "بدأت

��م األ�اديمية، ولك��م وظفوا أنفسهم وقدرا��م ع�� مدى السن�ن �� بمهابة شهادا��م العلمية وعظمة درجا
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العمل الفكري والعل�ي ح�ى استطاعوا أن يصقلوا أنفسهم وأن يبلغوا ما بلغوه من علم ومعرفة، وما حققوه  

ك، وهذا 
ّ
من إنجازات ثقافية ع�� مدى حيا��م القص��ة. فالعلم كما يقال ال �عطيك �عضھ إن لم �عطھ �ل

ي أن الثقافة معادلة خطرة تقت�ىي من طلب��ا نوعا من التبادل، فالثقافة تقول أعط�ي �لك سأعطيك  �ع�

بضعا م�ي، وهو شرطي املطلق. وع�� هذا النحو يتش�ل املثقف باملثابرة والصراع والتحدي والنضال اليومي  

 �� مجال العلم واملعرفة.  

بتوسد ردائي   قال: "  اس: كيف حصلت ع�� هذا العلم؟بن عب �حا�ي عبد هللا لـوجاء �� ال��اث أنھ قيل ل

ثالث�ن سنة" ال�حراء  الرمل ومن و�ج  عليھ من  و��ب   ع�� وج�ي، 
ُّ

ُسف
َ
� والر�ح  القيلولة،  (أبو غدة،    �� 

"كيف حصلت ع�� هذا العلم؟ قال: بتوسدي فرا�ىي �� امل�جد  :  1  عطاء بن أ�ي ر�احـ لوقيل  ).  376،  2009

ھ  . ا�حرام ثالث�ن سنة"
ّ
وأحدنا يدخل �� ال�لية سنت�ن أو    .ال �عرف بيتھ ثالث�ن سنة، وهو يطلب العلمأي إن

 ثم يخرج وهو جاهل، ثم يرى أنھ إمام الدنيا، وحافظ العصر، وخاتمة ا�جددين
ً
).  2020(القر�ي،  !!ثالثا

) املشهور  كتابھ   �� أبو غدة  الفتاح  العلم  و�روي عبد  العلماء ع�� شدائد  ص��  ) والتحصيلصفحات من 

العلم واملعرفة   �� سبيل تحصيل  بالنفس واملال والزمن  للعلماء  الك��ى  قصصا وح�ايات عن الت�حيات 

إن�ي أعرف شيئا واحدا وهو أن�ي ال    "). ورحم هللا سقراط عندما �ان يردد شعاره املشهور  2009(أبو غدة،  

رحالة والعلماء الذي قضوا حيا��م ب�ل  ، فأين نحن اليوم من هؤالء املفكر�ن والباحث�ن وال"أعرف شيئا  

 تفاصيلها �� العمل والكد والبحث والعمل �� التحصيل العل�ي والثقا��؟ 

وحال أساتذتنا اليوم، كما يبدو، حال هؤالء الذين اعتمدوا ع�� ما حصلوه من شهادات واكتفوا بما  

والس  امل�انة  ع��  ا�حصول  وقت  حان  ا�حصاد،  وقت  وحان  ألقاب  واملسؤوليات  حققوه من  واملواقع  يادة 

وامل�افآت، وهم بذلك، ومع الزمن، يرتّدون إ�� ما �انوا عليھ من أمية وجهل وجهالة، فتتعاظم أوهامهم مع  

الزمن، وت��اكم �� أنفسهم مشاعر االستعالء، ح�ى ال يبقى �� أعماقهم سوى الفراغ الثقا�� وا�جهل املعر��؛  

ا بنفس  باإلهمال  يتعاظم  ا�جهل  والعمل والكسب والت�حية.  ألن  با�جد  املعرفة  ف��ا  تتعاظم  ال�ي  لدرجة 

ليست ��اية املطاف املعر��،  والشهادات العليا الشهادة ا�جامعية ومن هنا نقول ع�� وجھ التأكيد بـأن  

 بل �� البداية وا�خطوة األو�� نحو العلم واملعرفة، أو نحو ا�جهل وا�جهالة بمعان��ا ا�ختلفة.  

ن والعلماء إما  �هؤالء األذكياء واملثقفأن  "عن أسباب ظاهرة األمية الثقافية يرى سامح عبود:    و�� البحث 

أو أن ثمة عيبا ما �� طر�قة تفك��هم أو خلال ما �� طر�قة �علمهم وتثقفهم،   ،أن لهم مص�حة فيما يدعون 

و  ولذلك تجد راح��ا  اقتصاديا.  أو  أو اجتماعيا  نفسيا  أ��م �خصيات مأزومة  اإليمان  أو   �� حل مشا�لها 

با�خرافات واألوهام والهرب إ�� دفء ا�خيال، واال�غالق حول ذوا��م املتعبة والقلقة هر�ا من وطأة الواقع  

القاسية، وا�حياة  العل�ي    املرعب  العقل  ب�ن  واحد  آن   �� يجمعوا  أن   �� سهولة  يجدون  أ�خاص  أ��م  أو 

ا�حضار�ة   األزمة  عن  مباشر  غ��  �ش�ل  �ع��ون  هم  أخ��ا  أو  الذاتية،  الوهمية  والعواطف  املوضو�� 

 
سلم بن  - 1

ٔ
بي رباح ا

ٔ
بو محمد عطاء بن ا

ٔ
ول والثاني الهجري.   نوالتابعي الفقهاء ، وهو منحديث وعالم صفوان، فقيه ا

ٔ
 في القرن اال
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تتب�ى  التار���، وال�ي أخذت العقول املثقفة واملتعلمة للطبقات السائدة ف��ا  �� طور هبوطها  للرأسمالية 

  .)2002(عبود،  صعودها التار���" ةعلمية �عدما �انت تأخذ باملواقف العكسية �� �حظالواقف غ�� امل

نا نصّر ع�� �عليل   ال�ي تحيل  األنو�ةرفض التفس��ات  نأننا    ومع
ّ
هذه الظاهرة إ�� عوامل سي�ولوجية، فإن

وا� التار�خية  واملتغ��ات  العوامل  إ��  �ستند  موضوعيا  �عليال  الظاهرة  �عملية  هذه  أحاطت  ال�ي  جتمعية 

التش�ل األ�ادي�ي ألساتذة ا�جامعة ضمن منظومة مت�املة من الظروف والعوامل واملتغ��ات ال�ي أفرزت  

 هذه الظاهرة وأدت إ�� ترسيخها وانتشارها وهيمن��ا �� األ�اديميات العر�ية املعاصرة. 

سية واجتماعية وثقافية وحضار�ة. ونزمع  فاألمية الثقافية تتحرك عمليا ومن�جيا �� عدة فضاءات سيا 

�� هذا الكتاب تناول مختلف هذه الفضاءات بما تنطوي عليھ من متغ��ات لتحليل هذه الظاهرة بالعودة  

 إ�� عواملها املوضوعية ا�حقيقية.  

م�خصن لأل�ادي�ي، ذلك    "ذاتا�ي " ويغلب ع�� ظّننا أّن األمية األ�اديمية ال يمكن أن تنجم عن تقص��  

ھ، بما ينطوي عليھ من قدرات و�م�انات، يتش�ل ع�� منوال الظروف الثقافية والتار�خية ال�ي أحاطت بھ  أ
ّ
ن

من مرحلة الطفولة، و�� ظالل التعليم �� مختلف مراحلھ وضمن ص��ورة الظروف الثقافية وال��اثية ال�ي 

تر�و�ة، ثم عن متغ��ات ثقافية  ��يمن �� ا�جتمع. وضمن هذه الرؤ�ة يمكن أن نتحدث عن متغ��ات مدرسية  

وأخرى سياسية واجتماعية متعددة. وتجتمع هذه املتغ��ات �� تفاعلها إلنتاج ذهنية األستاذ ا�جام�� بما  

 هو عليھ من محاسن ومساوئ أ�اديمية.  

اذ  إّن العوامل ال��بو�ة عديدة و�� �عتمد حركة دائر�ة منتجة ملا �س�ى باألمية وا�جهل األ�ادي�ي. فاألست

َعل، األ�ادي�ي من  العمل  إ��  �سقط  ال��بو�ة   ا�جام�� ال  الظروف  ظل   �� وترعرع  نما  طبي��  نبت  بل هو 

فيش�ل  التلقي�ي،  ال��بوي  ونظامنا  جامعيا.  أستاذا  ص��ورتھ  ح�ى  طفولتھ  منذ  بھ  أحاطت  ال�ي  والثقافية 

املناخ ي��ك انطباعات ال�ي ال تم�� ��  املنبت ال��بوي لأل�اديمي�ن العامل�ن �� ا�جامعات العر�ية، ومثل هذا  

يحيي  ا�جامعة  إ��  الروضة  من  برمتھ  ال��بوي  النظام  أن  �عرف  وكما  العل�ي.  وت�و�نھ  الفرد  سي�ولوجية 

لطالب العلم    الدرا�ىي"يز�ى أسباب النجاح  طقوس التلق�ن بمفرداتھ التسلطية املدمرة للعقل. وهو نظام  

، و�حارب اإلبداع و�قتل املبادهة، و�ضع العقل ��  هتمام بمضمو��ا حفظ واستعادة املعلومات دون اال   ��

زنزانات ا�جمود والسقوط واالنحدار. واستطاعت هذه األنظمة، كما تفعل اليوم، تخدير العقول وتمدير  

. ومن هنا �شأ املناخ الذي هيأ هذا ا�جمود  الفهم�ل أدوات الفهم والنقد والتحليل والتساؤل واالستقراء و 

 ). 2006(العدل،   " �� والذه�ي للفرد و�ن يكن أستاذا جامعياالعق

و�� املدرسة نجد غالبا نمطا من الثقافة ال�ي تحقر القيم الثقافية ا�حقة وتقلل من شأ��ا وترفضها ع��  

أ��ا مو�قات وفجور ومكفرات �عمل ع�� تدم�� األخالق والقيم. فاملوسيقا حرام، والشعر والر�اضة إفك  

��  وفجور، والر  بما فيھ قذف وتقذيف  الفجور، وا�خيال كذب ودجل، واملسرح  واألدب ��جيع ع��  واية 

املوسيقا   مثل  اإل�سانية  الثقافة   �� املضيئة  ا�جوانب  �ل  عمليا  ترفض  مدارسنا  أن  �ع�ي  وهذا  ا�جهول. 

ر بوصفها  والقصة واملسرح واألدب والشعر والرسم والنحت والتصو�ر، و�نظر إ�� �ل هذه السمات واملظاه 

مدعاة للكفر والزندقة وا�جون. و�� العوامل ال�ي �شيد ال�خصية اإل�سانية وتجعل من اإل�سان إ�سانا.  
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وضمن هذا الكفر والتكف�� باألدب والشعر واملوسيقا يولد التوحش الثقا�� و�تخ�� اإل�سان عن أجمل ما  

خالقية. و�� هذه األجواء ينشأ و���عرع  يمكن للنفس اإل�سانية أن ت�ونھ من جمال وأ�سنة و�بداع وقيم أ

األستاذ ا�جام�� فتموت مشاعره ا�حسية وحّسھ األخال�� وذوقھ الف�ي دون أن يبقى فيھ سوى قليل من  

وشاح   ع��ا  أسقطت  مجتمعات   �� واملراوغة  املداهنة  ع��  والقدرة  األجوف،  والغرور  وال�جب  الصلف 

واملن واملداهنة  ا�جهل  أقنعة  وارتدت  عن  ا�جمال  يدافع  ان��ى  وقد  األ�ادي�ي  هذا  نجد  أن  غرابة  فال  اورة. 

ا�جهل وتكريس األوهام �� نفوس الناشئة والشباب. إ��ا دورة تر�و�ة يقع ف��ا ا�جميع، جميع أفراد ا�جتمع،  

 وال �ستث�ي أحدا إال من شاء ر�ك.  

هات و�ل أنماط التفك�� ا�حر، و��  تقمع �ل أش�ال املباد و وتأ�ي العوامل الثقافية ال�ي ��يمن �� ا�جتمع   

�ش�ل مناخا مناسبا النتشار ا�خرافات واألوهام والعدمية األخالقية والفكر�ة. والعقليات السائدة �� هذه  

أش�ال   �ل  ع��  فتأ�ي  مقتل،   �� العقل  تصيب  ال�ي  التفك��  من  أنماطا  وتفرض  الفرد  تحرض  الثقافة 

الفرد   لتجعل من  ا�حر  والتفك��  ��  العقالنية  فرد  �ل  مجرد  وا�خنوع ورفض  الطاعة  امل��مج ع��  القطيع 

أش�ال العقالنية وا�حر�ة العقلية. و�� هذه األجواء أيضا يتش�ل األستاذ ا�جام�� بوصفھ فردا �� ا�جتمع  

وواحدا �� قطعانھ امل��امية �� فضاءات الوجود اإل�سا�ي. ومن هنا نرى أن األستاذ ا�جام�� قد تّم ترو�ضھ  

ن  وتطوي
ّ

عھ ثقافيا قبل ح�ى أن �عرف ا�جامعة واملدرسة، فتتصلب اآلراء وتت�اثف �� عقلھ املطلقات وتتمك

للعقل   املمن�ج  التدم��  �عملية  لتقوم  الثقافية  الفضاءات  تأ�ي  هنا  ومن  واألساط��.  ا�خرافات  ذهنھ  من 

 إنتاج ا�جهل واألوهام.  والعقالنية �� الفرد الذي سيغدو أستاذا جامعيا يمارس دوره الحقا �� عملية 

و�� هذا الفضاء تموت �� نفس األ�ادي�ي املستقب�� �ل األحاسيس النبيلة املتعلقة باملطالعة والقراءة  

ي، فإذ هو يرفض املوسيقا والر�اضة وا�حب وا�جمال والشعر واألدب ال�ي تأخذ م�ا��ا ��  والبحث والتق�ىّ

ية أخالقية يحاسب عل��ا الفرد ويعاقب. و�� الوقت نفسھ  الثقافة التقليدية بوصفها مو�قات وفجورا وعدم

فإن الفرد �� القطيع سي�ون دائما مكتفيا بذاتھ القطيعية، فال �ستطيع أن يرى �عينيھ خارج منظور القطيع  

الذي �شأ فيھ وترعرع. ومن ثّم، وفيما �عد ا�حصول ع�� الشهادة واملركز، ين��ي األ�ادي�ي للدفاع عن عقلية  

إ�� �ائن رسو��    القطيع ثم �عمل الحقا ع�� ترسيخها ب�ل ما ف��ا من مغالطات وأوهام وأسقام، و�تحول 

يبشر با�خوف وا�جهل والع�ى الثقا�� الذي تمثلھ �� دائرة املدرسة تارة، و�� فضاء القطيع االجتما�� الثقا��  

 ).  2006تارة أخرى (العدل، 

ا الثقا�� للطالب فتدّمر ما بقيت لھ من  و�� ا�جامعة تكتمل القضية، إذ تضرب مطارق  العقل  لبؤس 

تطلعات ثقافية، إن �ان �� الوجدان من بقية. وتر�سم ا�جامعة �� صورة حفظ وتلق�ن وس�� ل�حصول ع��  

الوظيفة والشهادات، وهكذا ت�ون ا�جامعات قد أصبحت مصا�ع حقيقية ل�جهل والتلق�ن فغابت ف��ا قيم  

التلق�ن، املعرفة واملثابرة، وغارت ف ��ا املعا�ي األخالقية بما تنطوي عليھ من فساد دائم و�فساد مستمّر: 

السيا�ىي،   التطبيع  العرجاء،  املقررات  القطي��،  األستاذ  املزورة،  الشهادات  الغش،  العلمية،  السرقات 

هذ �ل  ا�خ...  األ�ادي�ي  والفساد  الكب��ة  واألوهام  الرهيبة،  األيديولوجيات  العقائدي،  األمور  وال��و�ض  ه 

�ش�ل الفضاء الذي �عمل ع�� �شكيل �خصية األستاذ ا�جام�� املستقب��، الذي سي�ون منَتجا ومنِتجا  
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نا قد نجد  
ّ
كتابا خارج  الذي ال يقرأ  األستاذ  للثقافة األ�اديمية ال�ي تلقاها �� ثقافة القطيع ا�جامعية. ح�ى إن

األ�ادي�ي، و�رى أن املوسيقا كفر و��حاد  لة موسيقية واحدة �� تار�خھ  يحضر حفو�رفض أن    ،تخصصھ

وزندقة واملسرح و�اال أخالقيا، و�تصور أن املتاحف م�ان يحضره األفا�ون املنحرفون، وهذا �لھ �ع�ي أن  

األستاذ ا�جام�� قد فقد روحھ اإل�سانية وقدرتھ ع�� تذوق الفن وا�حياة واملوسيقا وا�حب وا�جمال، ولم  

اخ الطلبة و�قية دفاتر وأقالم باهتة مشوهة املالمح، ومذكرات يتلوها ع��  يبق لھ من إ�سانيتھ سوى صر 

ال�ي يجب أن �ش�ل للطلبة   ال��ار. و�� ا�جانب اآلخر من هذه ا�حياة ا�جامعية  الليل وأطراف  آناء  طلبتھ 

للعقل والفل  يتبّنون شعارات مضادة  سفة  تنو�را يتم �شكيل العقول ف��ا ظالميا، فالغالبية من أساتذتنا 

، أو وفقا للشعار الظالمّي: �ل  و�ل ضاللة �� النار ،بدعة و�ل بدعة ضاللة  محدثة�ل  وفق املبدأ املس��لك: 

النار. وهكذا، و�� هذه ا�جامعات �علن ا�حرب ع��  من تفلسف تمنطق ومن تنمطق تزندق و�ل زنديق ��  

نشأ الطالب و�تش�ل عقلھ. وعندما يجتاز  ي  ةالعقل والعقالنية والكرامة اإل�سانية. و�� هذه األجواء املو�وء

االختبارات و�حظى بالشهادات و�رتقي أستاذا جامعيا فال ر�ب أن سي�ون منتجا بامتياز للثقافة ال�ي ش�لتھ  

 ول�جامعة ال�ي أنتجتھ.  

ق  و�� هذه األجواء من إنتاج و�عادة إنتاج الثقافة األ�اديمية والثقافة السائدة �� ا�جتمع، وهما �� تواف 

ك��، يتم إنتاج اإل�سان و�نتاج األستاذ ا�جام�� أيضا الذي يتحول إ�� ر�ان السفينة �� عملية إنتاج و�عادة  

، دون أن يدري بقدرتھ التدم��ية، ودون أن �عرف ح�ى مدى التأث��  �إنتاج للوهم وا�جهل وا�خرافات واألساط�

�� طلبتھ واألجيال. واملش�لة ك الذي يحدثھ  الكب��  املركب هو جهل السل�ي  ا�جهل  أن   �� تكمن  ما أسلفنا 

 جاهل ال يدري أنھ يجهل.  

ا �� أن تخّرج جامعاتنا طلبة سيئي التأهيل كما يقول أو ز�نة، ذلك أّ��ا جامعات   
ً
�� هذه األجواء ال غرابة إذ

نتاج لعملية اغ��ابية مغ��بة استالبية مستلبة منتجة ل�جهل واألمية، والفاعلون ف��ا أيضا منتجون ل�جهل و 

هذا التجهيل األ�ادي�ي الذي يأخذ مداه طيلة املراحل ا�جامعية العليا �عد أن ي�ون قد ترّ�خ �� املراحل  

الدراسية ما قبل ا�جامعية. وهذا �ع�ي أننا �� جامعاتنا �عا�ي من غياب األستاذ التنو�ري الذي يمتلك أدوات  

نھ �الصدف البحر�ة ال�ي يصعب أن تجدها �� قيعان البحار  النقد والتفك�� ا�حّر، و�ن وجد �� جامعاتنا، فإ

ر متفتح العقل، وا�ح املن�ج وا�جدّية �� توليد    "وشواطئ األ��ار.  
ّ

وثّمة فارق أكيد ب�ن طالب يتتلمذ ع�� مفك

 عفا عليھ
ً
 محفوظا

ً
ابة وتحر�ض العقل، و��ن آخر يجلس إ�� أستاذ بال هيبة، ُيلقي عليھ م��اجا

ّ
  املعرفة ا�جذ

 أين وصل العالم �� ا�حقل الذي ُيف��ض  
ً
الزمن، و�كرره طوال عقود من عملھ �� �عض األحيان، و�جهل قطعا

 ). 2012(أبو ز�نة،  "أنھ متخصص فيھ

  "ا�جهل املتوهم علما  "يمكن أن �سميھ ا�جهل املقنع أو    ما  أو  األ�اديمية،  هكذا نخلص إ�� أّن األمية 

ع��   الوقوف  إ��  بنا  أف��ى  العرب،  أّن  قد  األ�اديمي�ن  علمهم  معظم  ع��  �عّول  أن  ُيف��ض  �ان  الذي 

أصيبوا با�جهل األ�ادي�ي، أو باملعرفة  وحكم��م ورجاحة عقولهم �� األزمات و�� املنعطفات التار�خية، قد  

ة، والسيما �� سور�ا ولبنان واليمن  املتوهمة علما. وقد بينت التجارب املريعة، ال�ي شهد��ا املنطقة العر�ي 

انحدروا إ�� الدرك األسفل من الّسلوك الغرائزي  وليبيا وغ��ها من البلدان املن�و�ة، أن كث��ا من األ�اديمي�ن  
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ائفي والعر�ّ� واملذه�ي األرعن، وانضّموا إ�� القطيع  
ّ
ف وا�جهل. ولم �ستطع كث��  الذي ينوء بأثقال  الط

ّ
التخل

ُفو م��م  
ْ

ق السادي املهووس واملدجن بقيم التخلف والسقوط �� مستنقع األوهام الن�و�ة  أن ُيخ
ّ
ا هذا التدف

فانضّموا إ�� القطيع يرّددون أناشيد  ،  املاضو�ة ال�ي تجد صداها �� أعمق طبقة من طبقات الو�� والوجدان

قاليد ال�ي ال يمكن أن  التعّصب، و�تمايلون ع�� إيقاع التمذهب، و��زجون ب�ل خرافات املا�ىي وأباطيل التّ 

   .العقل واملنطق وال��هان متصمد أما
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