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ABSTRACT 

The objective of this paper is to answer , through testing, criticism, and analysis, 

some scientific and fundamental questions    related  to the controversial 

relationship of the Cultured  and his/her society , an issue that has a problematic 

dimension, by raising   many pressing questions that are generated by the reality 

of our Arab Islamic societies, which  require pressing answers to the 

followings:                                                                          

-What type is our present culture and what are its source        

and   references?                                                               

-What kind of challenges that confront our identity and present culture in the light 

of political, social and cultural challenges that are generated by the conflicts of 

civilizations promoted by the West?                

 -Where is the role of the cultured Arab from the cultural and fateful challenge 

that confronts his/her society internally and externally?                                                   

-What  Arabic cultural system that the Cultured Arab is aiming to accomplish?                                                        

-How does globalization, that embeds within its folds some sort of cultural 

invasion, threaten the cultural identity of the society?                                                        

-Where  is the role of the Cultured in identifying the influence of the cultural 

globalization on the civilized and cultural identity and personality of the Nation, 

and more important its belief  which Islam forms  its principal structure?                                                                           

 -How does the Cultured  manage the balance  between protecting the Nation's 

identity and civilized personality, and the   openness to the Other to accomplish 

knowledge and civilization connections with  societies that differ in their culture, 

civilization and beliefs ,and then establish a healthy relationship based on 

dialogue and coexistence, which is the most important objective that present day 

Human Societies aim to accomplish?                        
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 امللخص

حلاح اجلدلية بني املثقف وجمتمعه ،عرب أسئلة كثرية يطرحها إبفحص ونقد وحتليل العالقة تدف الورقة احلالية ؛ ه
جوبًة ملحًة عنها من قبيل : مانوع ثقافتنا اليوم؟ وماهي مصادرها أسالمية، وتتطلب واقع جمتمعاتنا العربية األ

اعية والثقافية جتمية واإلاسومرجعياهتا؟ أي نوٍع من التحدايت تواجه هويتنا وثقافتنا املعاصرة يف ظل التحدايت السي
اليت يطرحها الصراع احلضاري الذي يروج له الغرب؟ أين دور املثقف من التحدي احلضاري واملصريي الذي يواجه 

، بدءاً من موروث االستبداد والديكتاتورية ، مروراً ابلتنميِة املشوهة ، وطغيان ثقافة التشدد، وخارجياً   جمتمعه داخلياً 
ثقايٍف عريٍب يتطلع املثقف العريب لتحقيقه؟ ماهي أدوات  وأتثرياته املدمرة؟ .أي نظامٍ وانتهاًء ابالخرتاق اخلارجي 

ابلغرب الرأمسايل على هويتنا ، وقيمنا الصراع وأساليب املواجهة جتاه اهلجوم الشرس الذي يشنه " اآلخر " متمثال ً 
يب والثقافة العربية املعاصرة لتجاوز ،وثقافتنا،بل أسس وجودان؟وما هي األسرتاتيجية اليت يقدمها املثقف العر 

 اىل مستوى طموح العرب وتطلعهم حنو التغيري؟  يرقى  معضالت الواقع الراهن ،وتقدمي املشروع احلضاري الذي
هلويتها وشخصيتها احلضارية  سالمية ومتثل هتديداً شكالية مهمة تواجه اجملتمعات العربية واإلإتعاجل الورقة ايضا   

من الغزو الثقايف هلذه اجملتمعات . وتناقش الدور الذي يؤديه املثقف يف  اليت حتمل يف طياهتا نوعاً  متمثلًة ابلعوملة
مة وأترخيها وتراثها،وقبلها عقيدهتا اليت يشكل االسالم بنياهنا الرئيس كشف أتثريات العوملة الثقافية على هوية األ

؟ سالمية عرب منظومته الثقافيةوحتصينها، وأتمني خصوصيتها العربية واألبناء هوية جمتمعه    . ماهي أدوات املثقف يف
نفتاح اإل كيف ميكن للمثقف ان يدمي الصلة مع تراثه وحضارته إلثراء هويته الثقافية ، والبناء من خالل ذلك عرب

 ،والتأسيس لعالقةٍ وعقائدايً  وحضارايً  خر" لتحقيق التواصل املعريف واحلضاري بني اجملتمعات املتباينة ثقافياً على "اآل
 قوامها احلوار والتعايش.  سليمةٍ 
 
 

 
 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 99 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 مقدمة
كثر كرب يف صننننع هوية جمتمعه، والعنصنننر األن املثقف هو صنننانع للثقافة والالعب األإذا كانت الثقافة تصننننع اهلوية ، فإ

 فاعلية وأتثريا فيها.
سننننننننننننننئلنة علمينة وجوهرينة  ص هنذه العالقنة أوالنقند والتحلينل عن اجنابنة عرب الفحص ن هندف الورقنة احلنالينة ؛اإلإذن فن إ 

 العربينة نناحلناح واقع جمتمعناتسننننننننننننننئلنة كثرية يطرحهنا إبأ، عرب شننننننننننننننكناليناً إ اجلندلينة بني املثقف وجمتمعنه ، واليت حتمنل بعنداً 
ي نوع من  أحنة عنهنا من قبينل : منانوع ثقنافتننا اليوم؟ ومناهي مصننننننننننننننادرهنا ومرجعيناهتنا؟ جوبنة مل  أوتتطلنب  ،اإلسننننننننننننننالمينة

جتماعية والثقافية اليت يطرحها الصنننننننننراع  التحدايت تواجه هويتنا وثقافتنا املعاصنننننننننرة يف ظل التحدايت السنننننننننياسنننننننننية واأل
،  وخارجياً  واجه جمتمعه داخلياً ين دور املثقف من التحدي احلضاري واملصريي الذي يأاحلضاري الذي يروج له الغرب؟  

خرتاق اخلارجي ابإل  نتهاءاً إد، و ابلتنمية املشنوهة ، وطغيان ثقافة التشند   ورية ، مروراً تسنتبداد والديكتامن موروث اإل  بدءاً 
ه  ليب املواجهة جتااسننننننننننن أدوات الصنننننننننننراع و أيتطلع املثقف العريب لتحقيقه؟ ماهي  عريبٍ  ثقايفٍ  ي نظامٍ أوأتثرياته املدمرة؟ .

سس وجودان؟وما هي أخر " متمثال ابلغرب الرامسايل على هويتنا ، وقيمنا ،وثقافتنا،بل اهلجوم الشرس الذي يشنه " اآل
لراهن ،وتقدمي املشنننننننننروع  اسنننننننننرتاتيجية اليت يقدمها املثقف العريب والثقافة العربية املعاصنننننننننرة لتجاوز معضنننننننننالت الواقع  اال

 ب وتطلعهم حنو التغيري؟احلضاري الذي يرقى اىل مستوى طموح العر 
هلويتها وشننخصننيتها احلضننارية متمثلة  سننالمية ومتثل هتديداً شننكالية مهمة تواجه اجملتمعات العربية واإلإتعاجل الورقة ايضننا 

من الغزو الثقنايف هلنذه اجملتمعنات . وتنناقش الندور النذي يؤدينه املثقف يف كشننننننننننننننف  ابلعوملنة اليت حتمنل يف طيناهتنا نوعناً 
ينظر   .كيف  ،وقبلها عقيدهتا اليت يشننكل األسننالم بنياهنا الرئيسمة واترخيها وتراثهاعلى هوية األ  ةالعوملة الثقافيثريات  أت

النه  وخطورةً  كثر حتدايً واأل  اتثرياً  شنننننننننند اىل العوملة ،والسننننننننننيما البعد الثقايف منها،الذي ر ا يعد األ،املثقف،ومعه اجملتمع 
 حاولته نشنننر ثقافة القطيعة على املسنننتوى الكون عرب قولبة البشنننر ،اي تنميطهم من   ،مميس الثقافة واهلوية  عناها العا

دوات أدوات،والنظرة اىل الننذات والكون.وابلتوازي مع هننذا كلننه منناهي خالل املظهر والثقننافننة،واملرجعيننات الثقننافيننة،واأل
االسنننالمية عرب منظومته الثقافية،  ا يسنننناعد العربية و  امني خصنننوصننننيته، وأتبناِء هوية جمتمعِه وحتصنننينها     املثقف يف 
خر" لتحقيق التواصنننننننننننننننل املعريف  مع االنفتنناح على "اآل، رتبنناا القوي لننهجللمجتمعابثقننافتننه وتراثننه احلضننننننننننننننناري على األ

 قوامها احلوار والتعايش.  سليمةٍ  لعالقةٍ  التأسيس،و وعقائدايً  وحضارايً  واحلضاري بني اجملتمعات املتباينة ثقافياً 
 سئلة وغريها ستكون حمور القراءة والتحليل خالل الدراسة احلالية .   األهذه 
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  يف تعريف الثقافة

مم عن بعضها البعض، حيث  تلف طبيعة الثقافة وخصائصها من  الثقافة هي الرتاث الفكري الذي تتميز به مجيع األ 
الثقنافنة مع   كنذلنك تنمومنة وتراثهنا الفكري واحلضننننننننننننننناري .  رتبناا الوثيق النذي يربب بني واقع األخر وذلنك لأآلجمتمع 

  منة،وهي اليت تعرب عن مكنانتهناهننا ترتاجع مع ذلنك التخلف النذي يصننننننننننننننينب تلنك األالنمو احلضننننننننننننننناري لالمنة ، كمنا اِ 
 .   ا1جاوالثقافية اليت وصلت اليه احلضارية

يف احلياة العربية املعاصننرة ،لكنه من اكثر املصننطلحات صننعوبة   كثر املصننطلحات اسننتخداماً أولعل مصننطلا الثقافة من 
 اىل خرى، ومن ميدان معريفٍ أعلى التعريف. ومن انفلة القول ان الثقافات البشننننننننرية عرفت هجرة املفاهيم من ثقافة اىل  

ل يف موطننه  تبنذل لتوطيننه لكي  من  آخر .وحني يهناجر املفهوم من ثقنافنة او حضنننننننننننننننارة معيننة اىل اخرى ، فنان جهوداً 
 .ا2جاجلديد دالالت حمددة

صننننلي وتوطن يف عدد واسننننع من اجملاالت  ومفهوم الثقافة هو من بني هذه املفاهيم  املهاجرة، فقد انتقل من موطنه األ 
مهية دراسننننننننة مفهوم الثقافة اذا ادركنا ان كل تفكري يف مشننننننننكالت  ابالقول  يس مبالغةسننننننننالمية. وليف بالدان العربية واأل

 .ا3جفةة هو تفكري يف مشكالت الثقااحلضار 
ويف سننننياق املصننننطلا فان تعريف الثقافة يف العربية وكما جاءت يف قواميس اللغة هي من لفيت ثقف اليت تع  سننننرعة    

 .ا4ج، فطن، فهم التعلم ، فثقفت الشيء اذا حذقته وظفرت به ،وثقف يع  حاذق
فها دوارد اتيلور عندما عر  اِ بولوجي الربيطان ِ و نثر وشنننننننهد القرن التاسنننننننع عشنننننننر نقلة نوعية يف مفهوم الثقافة مع العا  األ 

نشنننننننننننطة املتميزة لثقافة اجملتمعات البشنننننننننننريةعلى اختالفها.وهذا التعريف مهد الطريق اىل مفهوم  هنا جمموعة من األأعلى 
 نسانية.جتماعية واألاىل تعريف مرجعي لكل املختصني يف العلوم األ. وسيتحول الحقا ا5جالثقافة احلديثة

للتدرج الزم  ، حيث بدأ    ملان دالالت عدة تبعاً كذلك فان مصننننننننطلا الثقافة اكتسننننننننب عند الفالسننننننننفة واملفكرين األ  
تسنع املفهوم لكي يشنمل مظاهر التقدم  أابالنتقال من التعميم  اىل التخصنيص .فبالنسنبة اىل كتاب العصنر الكالسنيكي  

   املادي والفكري واخللقي ، اليت حققتها البشرية معتربة يف مجلتها. اما ابلنسبة اىل اتبعيهم فان املفهوم ضاق ابشد ضيقٍ 
 

 .101،ص2011الفكر،دمشق،امالك بن نيب،مشكلة الثقافة،دار 1ج
) Edward Taylor, Primitive culture, New York, 1924, P.1.2( 

   . www.mawdoo.com، على موقع : . 1اغادة حاليفة، ماهو تعريف الثقافة،ص3ج
 . 493-492اابن منظور ،لسان العرب ،اجلزء السادس،دار املعارف ،د.ت،ص 4ج

)Taylor,Op.Cit,P12 .5(  
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عليها دون   هبا ،موقوفاً  بل وخمصننننننوصنننننناً  ابمةٍ  ت" خريا خاصنننننناً د  فكرية ، وقد ع   يدل على مجلة اجنازاتٍ فصننننننار ، يكون 
 .ا6جسواها "

حدثت قطيعة مع الفكرة  أبتداءا من مخسننينيات القرن املاضنني سننتظهر تعريفات اخرى واسننعة حداثية للثقافة اِ اال انه     
يف علم االنثروبولوجيا ليشنمل  اسناسنياً  . وهكذا اصنبا مصنطلا الثقافة مفهوماً ا7جكب عند اتيلوراالنثروبولوجية ككل مر  

. وعلى وجه التحديد فان مصنننطلا   اسننناسنننيةٍ  اثة البشنننرية بصنننفةٍ عد كنتائج لعلم الور بذلك كل الظواهر البشنننرية اليت الت  
من  خمتلفة ٍ  رجاءٍ أاخرى ، اىل الطرق املتباينة للعديد من الناس الذين يعيشنننننننننننون يف  مورٍ أخذ يشنننننننننننري اىل جانب أالثقافة 
لوقت ذاته . ويف  بداع يف ااهتم، واليت تؤشننر بشننكل كبري على متيز تصننرفاهتم ابألوتصنننف بدورها خرب  واليت توضننا العا 

مهية ولكن  عان خمتلفة بعض الشنيء يف بعض التخصنصنات  عقاب احلرب العاملية الثانية صنار هلذا املفهوم قدر من األأ
 .ا8جدارةحباث املتعلقة بعلم األحباث الثقافية ، وعلم النفس التنظيمي ، واخريا األجتماع ، واألاالخرى مثل علم األ

 .ا9جنسان املتعلقة ابلطبيعة واجملتمع هنا مجيع معارف األفت منظمة اليونسكو الثقافة أبعر   1985ويف العام  
رخيية ومهامه هنا ،وقدراته وحدوده،وماينبغي  أصيل عن اخلصوصية التفها حممد عابد اجلابري ،اهنا " املعرب األبينما يعر     

 .ا10جان يعمل وماالينبغي ان أيمل "
كتسننننننننبة عتبارها م  أنسننننننننان ابكتشنننننننناف األ: اهنا من اِ امسننننننننارات، اوهل ثما ميكن حتديد خصننننننننائص الثقافة يف ثالوعمو  

ي هذه  نسننانية املالما ، والجمال لقيام اية ثقافة دون الوجود االنسننان الذي ينم  ذن الثقافة اِ اِ وليسننت وراثية او غريزية . 
 . واثنيها: ان الثقافة تنتقل من جيلٍ وسننننننننلوكاً   وفكراً   جتماعية فناً حياته األ الثقافة ويكتسننننننننبها عن الغري من خالل تطور

لتعلم،مع  ا عراف،وعمليننة النقننل هننذه تتم من خاللالخر،من خالل العننادات والتقننالينند والقوانني واأل الخر،ومن جمتمعٍ 
ة نتيجة لتغري الظروف  جديد  فكار وسننننننننننلوكياتٍ أاضننننننننننافة كل جيل ملا يكتسننننننننننبه  ا يطرأ على حياته من قيم ومبادىء و 

الخر حسنب الظروف اخلاصنة بكل مرحلة،وميكن لالجيال اجلديدة    للتعديل والتغري من جيلٍ   ن الثقافة قابلة  ،فاِ  خرياً أ.و 
 .  ا11ج  تكن موجودة لدى االجيال السابقةومفاهيم جديدة ً   ان تضيف قيماً 

 

www.nama-، على موقع :   3-2امصننننننننننننننطفى املريب، مفهوم الثقنافنة بني الفكرين الغريب والعريب،من اِلتبناس املفهوم اىل أفق البنناء احلضننننننننننننننناري،ص6ج
center.com  

 . 3ااملصدر نفسه،ص7ج
      www .ar. Wikipediaتعريف الثقافة ، على موقع :        ا8ج
 www.aranatbropo.com، على موقع : 1إشكالية املفاهيم والعالقة ،ص -الثقافة واهلويةاشيهب عادل ،9ج
 . 143،ص1998اامحد صدقي الدجان ، الثقافة العربية واألسالمية وحتدايت العوملة،جملة الكلمة،السنة اخلامسة،العدد، بريوت،شتاء10ج
 اشيهب عادل،املصدر السابق.11ج
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 معىن اهلوية

رتباا مفهومي الثقافة واهلوية  صنننننري واحد،اال ان ذلك اليع   السنننننوسنننننيولوجيا يشنننننريون اىل اِ اذا كان العديد من علماء 
سننرتاتيجيات اهلوية خر. اذ ميكن للثقافة ان تعمل بدون وعي للهوية، بينما ميكن ألو ذوابن احدمها ابآلأبسننهولة خلب 

 انت عليه يف السابق .مشرتك مع ماك  ها ، وابلتايل يبقى هناك شيء  ان تعاجل الثقافة اوتغري  
ي  أالهنا ،    انتمائي جيب ان يكون واعياً  حال اىل معيارٍ ما اهلوية فت  أمنها عن عملية الواعية ، كبريً   تنشأ الثقافة يف جزءً  

 .ا12جتقوم على تعارضات رمزية اهلوية ،
يعكس نفسه  ثبات. اهنا مصطلا   كذلك فان اهلوية ليست بنية مغلقة وامنا هي بنية متحولة ابستمرار،ولكن على حمورٍ   

حتنت جمهر الزمن ومعنايريه ، ويف سننننننننننننننيناق عالقنة تبنادلينة تنهض على تفناعنل ،متحقق او مكبوح، مع معطينات الوجود  
ريخ و عطينات حركنة أثره ابلسننننننننننننننلطنة الزمنينة للتن دراك منناص أتومكوانت احمليب، حبينث الميكن التعنامنل معنه  عزل عن اِ 

 .ا13جقتصادي،والسياسي،والقانون وغريهاجتماعي ،واألسكون الثقايف : األاحلياة وغاايت احلراك وال
على ذلك فان للهوية، ابعتبارها منظومة قيم منطقية بنية متحولة يف آن معا،وظيفة حضنارية تفضني ابالنسنان    أسنيسن وأت

قي االنسنان، ويف بناء حضنارة البشنر على يف حتفيز مسنرية الر   زدهار، وتنجز اهدافاً اىل صنعود مراقي التطور والتقدم واأل
 .ا14جحتمله من كمال متحقق اىل كمال حمتمل وجوديةٍ  ار يف رحلةٍ ر ن االنسان من االستمحنو ميك  

والشنننننننننننك ان اي نتاج ثقايف اليتم يف غياب ذات   . نتاج الثقايفان العالقة بني اهلوية والثقافة ، تع  عالقة الذات ابأل 
جتاه العقالن املثايل او الذي جيعل  سننننننننننبقية الذات على موضننننننننننوع األأمفكرة، دون اخلوض يف اجلدال الذي يذهب اىل  

سنننبق من الذات ، وان كل مايف الذهن هو نتيجة ماحتمله الرأس و طه على تلك الصنننفحة جذهن االنسنننانا  أاملوضنننوع 
 .ا15جواالجتاه التجرييب بشكل عام كما يذهب لوك

مة، املوغل يف القدم ، معطيات احلاضنر ريخ الشنعب واألهي: أتمنفتا على ثالث جبهات ٍ  سنس على عمقٍ أاهلوية تت   
سنننننتعادة القدرة على املشننننناركة يف احلضنننننارة  نسنننننان الرحب،و كنات املسنننننتقبل املفتوح على اِ آفاق التطور األ املتناغم مع 
 االنسانية .

 

 www.home.birzeit.edu/cds1arabic/news، على موقع :  2ة واهلوية او الثقافة ومعركة الدفاع عن اهلوية،صا عبد الرمحن بسيسو، الثقاف12ج
 .3ااملصدر نفسه ، ص13ج
 .3ااملصدر نفسه ، ص14ج
 .4ااملصدر نفسه،ص15ج
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وعلى العموم تتحرك اهلوينة الثقنافينة على ثالث دوائر متنداخلنة وذات مركز واحند، اوهلنا ان الفرد داخنل اجلمناعنة الواحندة 

تضنننع نفسنننها يف مركز الدائرة  "ان. "أ اجلماعة نفسنننها  خر داخلآان هلا أعبارة عن  ،هو عبارة عن هوية متميزة ومسنننتقلة
 خر.من اآلعندما تكون يف مواجهة مع هذا النوع 

منهنا منامييزهنا داخنل اهلوينة الثقنافينة    فراد داخنل اجلمناعنة ،لكنلٍ منة، هم كناألامنا الندائرة الثنانينة فتتمثنل ابجلمناعنات داخنل األ 
ايه. وابلنسنننبة للدائرة  اِ خر من خالله وعربه تتعرف على نفسنننها بوصنننفها ليسنننت آان خاصنننة هبا و أاملشنننرتكة، ولكل منها 

 ،واكثر قابليةً  واوسننننع نطاقاً  كثر جتريداً أهنا مم االخرى ،غري اِ زاء األإمة  الواحدة لنسننننبة لأالثالثة يقال الشننننيء نفسننننه اب
 . ا16جواالختالفِ   والتنوعِ  للتعددِ 

،فان اهلوايت الثقافية التكتمل والتربز خصنوصنيتها احلضنارية والتغدو هوية  تلئة   وابلنظر اىل تعدد الدوائر يف كل هويةٍ 
فيه ثالثة عناصر:   تتداخلخذ والعطاء اال اذا جتسدت مرجعيتها يف كيان شخص قادرة على نشدان العاملية ، وعلى األ

 .ا17جمة والدولةالوطن واأل
ول للمثقف امنننا يتمثننل يف تعزيز اهلويننة الثقننافيننة اليت هتننا فننان الواجننب األللثقننافننة اليت اوجنند  دينننة  و ننا ان اهلويننة الوطنيننة منن  

نسنننننانية  نشنننننطة األمة مكوانت هويتها الوطنية، ويف ترسنننننيخ حضنننننور هذه اهلوية يف خمتلف مناحي احلياة واألتكسنننننب األ
 مجيعا .

ثري أ، وامتالكه جاملثقفا للقندرة على التن ان هذا الدور الفناعل للمثقف يف تعزيز هذه العالقة التقنابلينة بني الثقنافة واهلوية  
دوات الالزمنة لقراءة هوينة اجملتمع النذي ينتمي الينه،وحتنديند مرجعيتهنا الثقنافينة يسننننننننننننننتلزم تعريف ري عرب امتالكنه األيوالتغ

 .   ضموانً وم املثقف اصطالحاً 
 املثقف : املصطلح واملضمون
ابلدالالت ، وسننننننننننيبقى هذا  تدفقةاملفاهيم االشننننننننننكالية الغنية ابملعان املخذ مكانه بني ميكن القول ان مفهوم املثقف أي

 . وامهيةٍ وتنوع ٍ  ،وغنً   على جذب اهتمام الباحثني ملا ينطوي عليه من ثراءٍ   املفهوم قادراً 
  وميكن هنا اسننننتعراض بعض التصننننورات ذات الداللة اليت قدمها بعض املفكرين حول مفهوم "املثقف" بداللته ومعانيه.

بتعبرياته وما مله يف طياته من    ،  تلئاً قطعياً    كناً  فصننننننالح بوسننننننريف يصننننننف املثقف ابلقول "ان املثقف ليس مفهوماً 
 متالء،وهذا مايسما نه مفهوم متموج،متشرح،مافيه من فراغ،ومن مساحات شاغرة اكثر  ا فيه من اِ اِ مداليل،بل 

 

 www.ejaaba.com  ، على موقع :          2اخالد اخلطيب،ماهو تعربف اهلوية،ص16ج
 .2؛شيهب عادل ، املصدر السابق،ص2ااملصدر نفسه، ص،17ج

http://www.ejaaba.com/
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لقننننائننننه ،بننننل  دءمن جنننندينننند على النننندوام،ليس بنفي املفهوم واِ بضننننننننننننننرورة االضننننننننننننننننننافننننة واملننننلء،وابملراجعننننةالنننندائمننننة،اوالبنننن 

ٍٍ وجروحٍ لتجندينده،وحتييننه،ووضننننننننننننننعنه يف سننننننننننننننيناق املتغريات احلنادثنة والطنارئنة، نا حتندث يف هنذا املفهوم ذاتنه من ٍ    خندو
العالية نه " شنننننننخص التأمل والتفكري او شنننننننخص القدرات الفكرية خرون املثقف أبآف  . يف حني يعر  ا18ج"وتصننننننندعاتٍ 

 نه الشنننخص الذي يسنننرتشننند اصنننالً س نفسنننه للدراسنننة والتأمل ،وبصنننورة خاصنننة القضنننااي العقيمة والعويصنننة . اِ الذي كر  
بداعية،وبصنننننننننننورة خاصنننننننننننة يف عمال الفكرية واألالنه الشنننننننننننخص الذي ينغمس يف اابلعقل والفكر بدال من العواطف، اِ 

االملننانيننة   ةيننديولوجينن آليف حني يشننننننننننننننري اليهم منناركس يف ا .ا19جدب والفن بنندال من العمننل الينندوي"حقول العلم او األ
فكنار عن طبقتهنا ،وعن منب ينديولوجي واألهنم اولئنك النذين خيلقون الوهم اآلابعتبنارهم مفكري " الطبقنة احلناكمنة ،وأب

ليم  شنننننننخاص ذوي التعمريكي شنننننننيلز ، ان الفئة املثقفة تشنننننننمل " مجيع األ. بينما يرى الباحث األا20جواسنننننننلوب حياهتا
وذلنك للتمييز عن املثقفني القندمناء   علمنانيناً  هننا تقتصننننننننننننننر على هؤالء النذين احرزوا تعليمناً . و عن آخر اِ ا21جاحلندينث"

 .ا22جالتقليديني  ن تلقوا على االغلب ثقافة دينية
سنيا  مع مفهومي املثقف من جهة ، والنخبة ننتجلابملناقشنة يف هذا اجملال يتعلق بتشناكل مفهوم األ رمر اجلديوولعل األ

يف كثري من  واحدة ٍ  سننننتخدام املتناوب هلذه املفاهيم بداللةٍ اخرى. وأيخذ هذا التشنننناكل صننننورته يف األ الثقافية من جهةٍ 
 ستبدال .االحيان، كما أيخذ هذا التشاكل صورة الرتادف والتعاقب واال

نتجلنسنننننيا خصنننننوصنننننيته التارخيية ،ومحل مساته اخلاصنننننة يف الداللة والتعبريعن وضنننننعية طبقة من املثقفني  امتلك مفهوم األ
سننتخدمت هذه الكلمة بصننورة مبكرة يف القرن التاسننع عشننر يف روسننيا لوصننف  أرخيي خمتلف . وقد نشننأت يف سننياق أت

 .  ا23جعلى الطراز االوريب جامعياً  تلقت تعليماً النخب الثقافية الروسية اجلديدة اليت كانت قد 
مع مفهوم "املثقف   وقد  طى هذا املفهوم حدود روسنننننننيا وانتشنننننننر بشنننننننكل واسنننننننع يف هضننننننناب الثقافة الغربية متقاطعاً 

نتجلنسننننوية تتجاوز مفهوم "املثقف" الذي يرتقي يف صننننورته األ جديدةٍ  اايه ليشننننتمل على دالالتٍ  العضننننوي" ومتجاوزاً 
 .ا24جالطليعية يف اجملتمع   ة،اىل مفهوم النخبة الثقافي

 

 .28، ص2015أيلول 5، بريوت، 11اعلي اسعد وطفة،املثقف النقدي مفهوماً وداللًة،جملة الطريق، العدد18ج
 .2012ديسمرب 24ألنتجلنسيا،صحيفة الزمان،اوليد خالد امحد،حمددات الداللة اللغوية واملفاهيمية ملفردة ا19ج
 .48،ص1976اكارل ماركس وفردريك اجنلز،اآليديولوجيا االملانية،ترمجة الدكتور فؤاد ايوب،دمشق،20ج

)Shills. Edward, Political change in under developed countries, New York,1962, P.22.21(  
 .357،ص1947،دمشق، 2للبلدان النامية،ترمجة داود حيدر ومصطفى الياس،ااف.ل.تياغوننكو واخرون،الرتكيب الطبقي 22ج

.edit,Oxford university press,London,1998,P3.nd)"Oxford Dictionary of sociology",223(   
 .4اعلي اسعد وطفة،املصدر السابق،ص24ج
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نتجلنسننننننننيا للداللة على املفكرين الذين سننننننننتخدام الرتاديف ملصننننننننطلحي املثقفون واألوقد اعتاد كثري من الكتاب على األ

جتماعية والسنياسنية القائمة . ور ا الخيتلف  مفهوم "املثقفون"عن  ضناع األو ميارسنون فعلهم الثقايف من منظور نقدي لأ
مفهوم"االنتجلنسننننننننيا"كثريا عندما انخذ بعني االعتبار مفهوم "املثقف العضننننننننوي"عند غرامشنننننننني ،حيث يتقارب مفهوم  

وضننننناع االفكار،ونقد األبتكار ن املثقفني العضنننننويني ايضنننننا يسنننننهمون يف اِ نتجلنسنننننيا ،ألاملثقف ويتجاذب مع مفهوم األ
 .ا25ججتماعية لالمةجتماعية الكربى يف احلياة السياسية واألالسياسية القائمة،ومواجهة التحدايت األ

  ع، سننننأل على شنننرحها الحقاً،جيابية بني املثقف وقضنننااي اجملتمعن العالقة األمثة مصنننطلحات عديدة ظهرت للتعبري و  
حننند يتمثنننل يف دور املثقف ووظيفتنننه يف مواجهنننة التحننندايت والقضنننننننننننننننننااي  مر على معن وااأل يف جوهر لتننند  هنننامجيع

 وضاع اليت يواجهها اجملتمع الذي يعيش فيه.واملشكالت واأل
 دور املثقف   

ا بفاعلية يف تكوين وجتديد  و كان للمثقفني يف السنابق دور كبري يف تشنكيل هوية جمتمعهم ،وعقلها وشنخصنيتها،واسنهم
 .ا26جمرجعيتها الثقافية

اما اليوم فقد تغري موقف املثقف عما كان عليه يف املاضنننننننننني ،فاملثقف اليوم ليس الذي "يفك"احلرف يف جمتمع تغلب   
مية ،وليس ذلك الذي يقرزم الشنعر يف املناسنبات ،وليس ذلك الصنويف املعزول يف برج عاجي ،مهمته ان يتأمل عليه األ

ليوم هو الذي يعي ارج هبا على الناس بعد طول غياب .املثقف جل الوصنننننول اىل "احلقيقة" املطلقة فيخأويسنننننتنبب من 
روح العصنننننننننننننر،ويندمج يف تياره ،ويسننننننننننننناهم عن طريق الكلمة والفكر من اجل زايدة معارف الناس ،وصنننننننننننننقل وجداهنم  

ل سنننلوكه وافكاره وذوقه،يسنننعى ابسنننتمرار اىل تعديب. لكونه ميثل شنننرعية متميزة داخل اجملتمع ا27جوجعلهم اكثر انسنننانية
 .ا28جقضية وأالقيم الثابتة واىل العمل احياان كجماعة ضغب معنوي من اجل مبدأ 

    
 
 

 

 . 62، ص  2001اترخيية،بريوت ،اندمي البيطار، املثقفون والثورة.األنتجلنسيا كظاهرة 25ج
.احملننننننننننة الننننننندائننمنننننننة.دراسنننننننننننننننننننننة يف نشنننننننننننننننننننننأة املننثننقننف الننعننريب وسنننننننننننننننوسنننننننننننننننيننولننوجننيننتنننننننه، جمننلنننننننة املسنننننننننننننننتننقنبنننننننل عننبننننننند الننقنننننننادر عننرايب،أزمنننننننة املننثننقننف الننعننريبا26ج

 . 27،ص1995،بريوت،196،العدد18العريب،السنة
 .13،ص1985بريوت،يوليو10اندمي االنصاري،املثقف العريب والسلطة ،جملة الوحدة،العدد27ج
 . 47،ص  1993مارس -،بريوت،فرباير102-101ااملختار بنعبدالي،الثقافة العربيةومعطيات الواقع الراهن وآفاقها املتطورة،جملة الوحدة،العدد28ج
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،هو املرآة اليت تنعكس فيها    وانطالقاً  وتطوراً  للوعي االنسنننننننننان يف اكثر جوانبه نضنننننننننجاً   راقياً  منوذجاأفاملثقف بوصنننننننننفه  

رادة التغيري يف احليناة ويتفناعنل مع الثقنافنة بنداعينة للمجتمع االنسنننننننننننننننان ،حينث يتمناهى "املثقف" مع اِ الثقنافنة الواعينة األ
 .ا29جنسان على حد سواءبوجهها األ

  نتاجها روحياً إعادة تشننكيلها و إثري فيها ،و أتتجلى قدرته على امتالك احلقيقة،والت ثقايف   واملثقف وفق هذه الرؤية وعي     
من امناا التجليات الثقافية للمثقف ودوره يف  زه هي هنا يف هذا السننننننياق تع  منطاً . والثقافة اليت متي  وانسننننننانياً   واخالقياً 

للسمو االخالقي الذي   خالقية ،ترسيخاً ابلقيمة األ احلياة،وهي ترمز يف الوقت ذاته اىل تدفق فعله الثقايف الذي يتصف
 .ا30ج"  يف الكون واحلياة الثقافية يتميز به "املثقف"اتثرياً 

سنننننهم يف ،بل ت  بجتماعية فحسننننن جناز الرئيس للمثقفني يف"خلق املرحعيات الثقافية ،اليت التؤصنننننل العلوم األويكمن اال 
 .  ا31جتشويه ومسخ نتيجة عوامل عديدة ومتشابكةجتدد اهلوية الثقافية،بعدما تعرضت اىل  

رخيية حمددة ،ويسهم على ذلك فان املثقف يتموضع ضمن ثقافة معينة هي نتاج التبادل االجتماعي يف مرحلة أت  وبناءاً  
يلها ستعمال ،اي انه اليكف عن احملافظة على قيم هذه الثقافة ،والعمل على توصنتاج والتطوير واأليف هذه الثقافة ابأل

، فنان دور املثقف يف هنذه  ا32جنتناجهنا. واذا كناننت الثقنافنة يف نظر كنانب "اعلى مناميكن للطبيعنة ان ترقى الينه"إعنادة إو 
ي جمتمع مغمور برتاث ثقايف يتجاوزه،وهوالرتاث ألتحقيق هذه الغاايت الثقافية العليا.فالفرد،يف   انسانياً   احلالة ميثل سعياً 

ن هنذا الرتاث عنندمنا  ينتمي اليهنا . وهو من خالل هنذا الرتاث يندرك العنا  و كم علينه ،غري اِ الثقنايف للحضنننننننننننننننارة اليت 
دراكه لذاته وغريه. ومن هنا كانت  إفالزوال،و ول ابلتايل بني الفرد وبني كامل  ،يتجمد واليتجدد يسنننننننري حنو الضنننننننمور

. وهذا االمر اليتحقق اال عن طريق جتديد  ا33جخرهناك صنننلة دائرية بني جتدد اجملتمع وجتدد الفرد،فكل منهما جيدد اآل
داة لنشننننننننننننننر الوعي يف أجتنناه الصننننننننننننننحيا. فنناملثقف يف احلننالننة هننذه مطننالننب حبكم دوره اىل ان يكون الوعي،وبثننه يف اإل

رجال الفكر   وانتجلنسيا العربية  لدى األ  له.لكن هذه الرؤية مازالت تعان قصوراً  للفكر الصحيا،وحامياً  اجملتمع،وابعثاً 
 هنا   تتبلور اىل احلد الذي جيعلهم فاعلني او مبدعني يف جمتمعهم .أيف معظم اجملتمعات العربية،او  

  

 

 . 1اعلي اسعد وطفة،املصدر السابق،ص29ج
 .1ااملصدر نفسه،ص30ج
 .28-27اعبد القادر عرايب،املصدر السابق،ص31ج
 .2نفسه،صااملصدر 32ج
 . 208، ص  1959اقسطنطني زريق ،حنن والتأريخ : مطالب وتساؤالت يف صناعة التأريخ وصنع التأريخ ،دار العلم للماليني ، بريوت،33ج
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اجهنة  و عرتاف بسننننننننننننننلطتنه ككناتنب ،وتثبينت دوره يف اجملتمع ،  لال طويالً  واذا كنان املثقف يف الغرب قند اسننننننننننننننتغرق وقتناً 

قرتاع العام ،وخاض معركة  رسننننننناء مبادىء التعاقد واحلرية واملصنننننننلحة العامة ،واألإيديولوجية تربره ،و آسنننننننتبداد كنظام و األ
داء دوره أ.فاحد شنروا اكثر تعقيداً  ت اشند وظروفاً ،فان املثقف العريب تواجهه معضنالققابة من اجل احلر طويلة ضند ال

ثري على السننننننلطة ،وهذا لن يتحقق اال أي العام والتأ،ان يكون له موقف من القضننننننااي العامة ،وان يعمل على توجيه الر 
رضننننننننننننننية اليت تعلو فيها قيم احلرية والعدالة، حم يكون للمثقف معن احلديث عن رسننننننننننننننالة الكاتب يف عملية بتعبيد األ
تسننننننننننننننمينة "العنامنة"    مفناذا كنان املثقفون القندمناء   يواجهوا منايعرف اليوم ابلرأي العنام اومن كنانوا يطلق عليه .ا34جالتغيري

حلناجنة هؤالء اىل عملنه الندي  ،فنان  هلم فيمنا يكتبون،الننه وحنده الفقينه كنان لنه نفوذ لندى العنامنة،نظراً  ليكونوا سننننننننننننننننداً 
لسلطة الفقيه الدينية،واستبدال اخلطاب الثقايف التقليدي    ،الواراثً  وعضوايً  مثقف اليوم يطما اىل ان يكون مثقفا فاعالً 

 .ا35جخر هنضويآخبطاب 
ويبلور عبد املالك التميمي دور املثقف ووظيفته يف هذه املرحلة يف "حتليل حاضننننننننننننر اجملتمع وحتديد مشننننننننننننكالته بوعي  

صننننننننننيل الناس بتلك املشننننننننننكالت،وحتديد اهداف اجملتمع،وبلورة وعيه حول تلك االهداف،واشنننننننننناعة وأت ةاترخيي.وتوعي
يطها،ومحايتها،والتفاعل مع القضنننااي العربية املصنننريية ،والقضنننااي  قامة املؤسنننسنننات الثقافية وتنشننن إالثقافة اجلادة ووحدهتا،و 

االنسنننننننانية،والعمل على عقلنة اجملتمع بعقلنة السنننننننلوك واحلياة اليومية ،واملؤسنننننننسنننننننات والفكر،ومواجهة سنننننننلبيات الواقع  
 .ا36جونقدها

ري ثقايف، ذلك يبتغ االبتغري الثقافة ،ويبقى اي تغيري سننننياسنننني مشننننروطاً  جذرايً   فال ميكن ان تشننننهد حياتنا الثقافية تغرياً  
 .ا37جان الثقايف الينفصل عن السياسي يف اجملتمع 

 
 
 

 

 .63اندميالبيطار،املصدر السابق، ص34ج
 .63ااملصدر نفسه ، ص35ج
،بريوت ، 134،العدد12ليج العريب املعاصننننننننر،جملة املسننننننننتقبل العريب، السنننننننننة  اعبد املالك التميمي،بعض أشننننننننكاليات الثقافة والنخبة املثقفة يف جمتمع اخل36ج

 . 36نيسان ، ص
يف اجملتمع العريب، انقال عن : حممد عبد الباقي اهلرماسنننننني، املدخل الثقايف اإلجتماعي اىل دراسننننننة الدولة، ورقة قدمت اىل ندوة : األمة والدولة واإلندماج  37ج

 .188،ص1989مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،،1حترير غسان سالمة وآخرون، ج
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 شكالية املثقفإ

هيمنت على املثقف هواجس كثرية ،ولكن ميكن االشنننننارة اىل امهها ،وهي هاجس اهلوية احلضنننننارية ،وهاجس بناء دولة  
 مة.األ
حول اهلويننة هو ان  املثقف العريب لأزمننة شننننننننننننننبيهننة  ننا يعننان منهننا العرب.فمفهوم ثقننافيننةٍ  مننة من ازمننة هويننةٍ أالتعننان  
منية أقتصننننننادية ام أكانت سننننننياسننننننية ام  أختالف حول حتديدها يؤدي اىل اختالف على شننننننم جوانب احلياة،سننننننواء  األ

جتاهات واحدة ووسنننننننننننننائل أططات اخلارج  نهج واحد و عن مواجهة خم اجملتمع العريب وعسنننننننننننننكرية،بل اىل خالف يعيق
يرتبب  ا نشنننننننننننننهده اليوم   هذه اهلويةيديولوجيات حول ختالفات يف الرؤى واآلاِ اليوم من  يظهرواحدة،ويد واحدة . وما

 .ا38جاتفاق حول مفهوم موحد حوهلمن ضعف يف املواجهة يف شم القضااي العربية الساخنة،بل هو نتيجة لغياب األ
 كوينها الفكري والسياسي . ت و  تكن اهلوية ازمة حديثة بل هلا جذورها التارخيية اليت متتد اىل عمق

وله: هي خنبوية أملشنننننروع احلضننننناري الكبري ؛اسنننننهام يف شنننننكاليتان حتوالن دون قدرة املثقف العريب على األولعل هناك اِ 
ها بشنننننننننننكل قطيعة بني املثقف والناس العاديني الذين يفرتض  ،هذه النخبوية اليت تعرب عن وجود العرب الثقافة واملثقفني

فهي عنندم حتنندينند   شننننننننننننننكنناليننة الثننانيننة اليت تواجننه املثقفني العرب وتقلننل من فنناعليتهم ،مسهم.امننا االِ ان املثقف يتكلم أب
فحواها يف لقاء نظرة عامة على النتاج الثقايف العريب منذ عصنننر النهضنننة يكشنننف عن ان املسنننألة الوطنية و اولوايت ،و األ

 .ا39جكربألهتمام احتقيق الكيان القومي وبناء الوحدة العربية ،قد شاطر املسألة االجتماعية األ
  رتباا هو االسنننننننناس يف كل معرفة ،واملعرب    جهدها الدائم.هذا األغفالفكر يرتبب ابلواقع يف عملية أتثري وأتثر متبادل ت

يف نظرية املعرفة يكون النظر غري منفصننننننننننننننل عن ابداعه لواقع جديد . هذا  من املبدأ  عن وحدة النظر والعمل. وانطالقاً 
نسنننانية االعرب  وصنننريورته التدركها املعرفة األ حيث ان موضنننوعية العا  يرخيأاجلانب العملي من النظرية مالزم جلانبها الت

ا. فرؤية الواقع كما هو ،هي املقدمة االوىل لفهمه وادراك ابعاده،وميثل هذا الفهم رخيية اليت التنفصنننننننل عنهأاملمارسنننننننة الت
 .ا40جبدوره شرا التغيري واحد مقوماته

 

 

www.al-.على موقع :  1احسننننننننننننننن خليننل غريننب،األختالف على اهلويننة الثقننافيننة واهلويننة القوميننة أزمننة سننننننننننننننينناسننننننننننننننيننة تعيق حركننة التحرر العريب،ص38ج
moharer.net.     

 www.siironline.org. على موقع :    3ازينب سعيد ، يف حتديد مفهوم املثقف ،ص39ج
 .4-3ااملصدر نفسه،ص 40ج
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شننننكاليات الكربى ابلنسننننبة للمثقف العريب ،ويف  ويتفق الكثريون على ان مثلث الرتاث،والثقافة و،والفكر ميثل احد األ 

  جميدٍ  سننننننناسنننننننه املقابلة بني"ماضٍ أمنوذج أمنوذج مطلق يف حياتنا" ،أالرتاث. فالرتاث "شنننننننكاليات تقديس مقدمة هذه األ
نتقائية أريخ والتعامل معه يتم على وفق أقرتاب من التألاجاع املاضنننني لصنننننع احلاضننننر او  رت " غايته اسنننن فاسنننندٍ   ابئسٍ  وواقعٍ 

. ويشننننننرح   ا41جعلى حتملها" خرى لكي التنشننننننأ انقسننننننامات اليقوى اجملتمع حالياً أقسننننننرية،"جتاوز فرتات معينة ، وامهال  
 شنارة اىل ان الوضنع عندان هو ان الرتاث خينق الثقافة ،والثقافة اليوم تقوم بدورها بديالً حممد احلداد هذه االشنكالية ابال

امليل اىل املساءلة والتغيري ،واىل استشراف   ية ،وتربير السائد،وترديد السابق. ويظل حمدوداً احملل  عن الفكر، فتطغى حينئذٍ 
وىل مراحل الفكر ان يقبل  سنافة نقدية بينه وبني الثقافة ،لكي اليكون دور املفكر التربير ولو حتت شنعار  أاملسنتقبل. ف

لغات   هالتحليل وليس صننننننما للتقديس ،الن الثقافات مجيعاملقاومة . واثنية املراحل ان جيعل الثقافة موضنننننوعا للفهم وا
 .ا42جنسان ،ومعابر للوصول اىل الكون الذي جيمع البشراألللتعبري 

ويشننرح قسننطنطني زريق موقفه من الرتاث ابلقول "واذا كنا النسننما ملاضننينا ابهليمنة على حاضننران ،فهذا اليع  التنكر  
وائل وحيويتهم، والماحتلوا به من روح الفضننل  النسننتطيع نسننيان املثل العليا اليت حركتنا ،والحكمة األملا ميدان ابحلياة،اذ 

خرين خرين،والقندرهتم على اسننننننننننننننتيعناب ثقنافنات اآلواجملنازفنة العقلينة ،وال لروائعهم االدبينة والثقنافينة،والتسنننننننننننننناحمهم مع اآل
ا حنن . ولكن هذه الروائع اصننبحت مكسننوة ابلغبار،وعلينا ان كن  ، ملاوتكوين مركزي ثقايف متنوع ،الننا اذا نسننينا ذلك

نسننننننننننانية  ألتراثنا وتعترب الروائع اايضننننننننننا  ننفض عنها ذلك على مدى نظرة شنننننننننناملة للرتاث االنسننننننننننان ،تعترب هذا الرتاث  
 .ا43جروائعنا

وطان  جمتمع عابر للقوميات واألنتماء طوعي اىل  إنتماء نقدي اىل ثقافته،و إجيايب املزدوج:  نتماء األاملفكر هومن يقبل األ
ومفاهيم تسننننتجيب شننننكاالت ٍ إداين، جمتمع عابر للثقافات  اول ان يصننننوغ لغة تداول كونية بني البشننننر ،وينحت واأل

 .ا44جنسان للتطلعات الكربى لأ
 توان عرب كل الدهر عليها وشنرب ،  أشنكالية إ،وحنن نبحث يف من الزمن هدران  املثقفني، فان "قرانً  د وكما يؤشنر اح   

 .ا45جاليصنع ثقافة احلاضر بل يهرب اىل املاضي عريبٍ وجمتمع ٍ  مثقفٍ  منا تعرب عن بؤسِ إعن شيئ،ف

 

 . 176، ص  1984اعبد هللا العروي،ثقافتنا يف ضوء التأريخ، بريوت ، 41ج
 .  123-112،  2005احممد احلداد، مواقف من اجل التنوير ، دار الطليعة ، بريوت ، 42ج
 . 208اقسطنطني زريق ، املصدر السابق، ص ، 43ج
 .113احممد احلداد ، املصدر السابق، ص 44ج
 . 43القادر عرايب ، املصدر السابق ، صاعبد 45ج
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ان فشننننننننل املثقف يف خلق الوعاء احلضنننننننناري الذي جيعله قادرا على املوازنة بني الرتاث واملعاصننننننننرة  لق لديه حالة من   
 غرتاب عن الذات واجملتمع .  رابك،وتقوده اىل األاأل

من هذا البناء او ابالحرى  اذن فان املثقف العريب على الرغم من سننعيه يف هذه املرحلة اىل بناء جمتمع مدن ، فقد حد   
نعكاسننننا ملا آل اليه الوضننننع  إصننننال أوقف عائقا امامه ظواهر سننننادت احلياة السننننياسننننية واالجتماعية العربية، اليت جاءت 

قليمي والطائفي،وعسننننننننننكرة اجملتمع مي لصنننننننننناع الفكر العشننننننننننائري واأل. تراجع اخلطاب القومي واالسننننننننننالالعريب عموماً 
 .ا46جوالثقافة

  عن هذه الثقافة.فبدالً  صنيالً أ جاء معرباً سنياسني ٍ  -اجتماعي ٍ   لواقعٍ  عضنوايً  عتباره نتاجاً هلذا فان مثقف هذه املرحلة ،إب
ضننننناايها،ظهر يف هذه املرحلة منب من املثقفثن جملتمعه ، ومهومها وق منوذج املثقف امللتزم ، الذي كان مرآة عاكسنننننةً أمن 

 .ا47جستهالك الثقافة دون ارتباا جدي بقضية بعينهاأساسية وظيفتهم األ
 مناط املثقفنيأ

ابية  أجي مناا  أنه يف املقابل توجد إ،فملشنننننهد الثقايف العريب يف امنوذج شنننننائع   أن منب مثقف السنننننلطة هو   إاذا سنننننلمنا بدءاً 
 طروحة اليت تالزم احلياة الثقافية العربية.االشارة اليها قبل العودة ملناقشة عالقة املثقف ابلسلطة،وهي األدر جتاخرى 

جيابية بني املثقف وقضنننننننننااي اجملتمع ظهرت مصنننننننننطلحات كثرية جدا لكنها تدور مجيعها يف فلك وللتعبري عن العالقة األ
حقاق احلق وجتسنننننننننننيد العدل  إ اجملتمع ونضننننننننننناله من اجل وحول جوهر واحد يتمثل يف اهتمام املثقف بقضنننننننننننااي ،واحد 
نسنننننننننننننننننان ومننننناشننننننننننننننننندة اخلري واجلمننننال .اذ جننننند "املثقف العضننننننننننننننوي"و"املثقف امللتزم"و"املثقف النقنننندي"و"املثقف  األ

الرسننننننننننننننويل"و"املثقف الرايدي"و"املثقف الطليعي"و"املثقف الننننناقنننند"و"املثقف املشننننننننننننننننناكس"و"املثقف الوط "و"املثقف  
مر على معن واحديتمثل يف دور املثقف ووظيفته يف مواجهة مجيع هذه املصنننننننننطلحات تدل يف جوهر األنسنننننننننان" .و األ

. ومن الواضننا ان هذه الكلمات ا48جوضنناع اليت يواجهها اجملتمع الذي يعيش فيهالتحدايت والقضننااي واملشننكالت واأل
ملي او الفكر العنناجي او الفكر الننذي  أتنن النندالننة على املثقف النقنندي تقف على نقيض الكلمننات النندالننة على الفكر ال

يعيش يف عامله اخلاص بعيدا عن احلياة ومهومها ومشننننننننناكلها .فالفكر كما يرى كثري من املفكرين جيب ان ميارس وظيفة  
 املثقف  اجتماعية يف نقد خمتلف التحدايت واملشكالت اليت يواجهها اجملتمع. وعلى هذا االساس ميكن القول ان 

 

 . 37اعبد القادر عرايب،املصدر السابق، ص 46ج
 . 1995فرباير  8حممد عابد اجلابري ، اجيال املثقفني يف األسالم،صحيفة الشرق االوسب، ا47ج
 .5اعلي اسعد وصفة، املصدر السابق ، ص48ج
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بتسنننننننننننمية املثقف احلقيقي،وابلتايل فان املثقف هوذلك الذي اليرضنننننننننننى ان  ظهره للمجتمع لن يكون جديراً الذي يدير 

وذجا  أمناال عنما يكون  يف قضنننننننننننناايه واحداثه، واليكون فاعالً  متمرسنننننننننننناً  اجيابياً  على احلدث بل فاعالً  يكون شنننننننننننناهداً 
منوذجا  أجوليان بندا، او حم  للمثقف الشننننننجاع حسننننننب امنوذجأللمثقف العضننننننوي حسننننننب توصننننننيف غرامشنننننني ،او  

اجلنابري ، وامللتزم عنند بيري بورديو،اومثناال للوعي الشننننننننننننننقي حسنننننننننننننننب   د للمثقف الفطني التفكري ،الواضننننننننننننننا الرؤينة عنن 
 .ا49جهيجل

ان املثقف النقدي يعكس ارتباطا عضنننواي للمثقف بقضنننااي جمتمعه ،فهو املثقف الفاعل يف جمتمعه وبيئته،املسنننتقل فكرا  
 .ا50جبداع ومقاومة وأتسيسإته ثقافة وهنجا، ثقاف

جتناهنات . ولعنل اخطر منايواجنه هنذا النوع من املثقفني هنذا ولكن هنذا النمب من املثقف هو منب حمناصننننننننننننننر من كنل األ
الكم اهلائل من احملظورات واحملرمات اليت الميكن املسنننناس هبا بعد ان اضننننفت عليها العقلية الغيبية والتسننننويغية هالة من  

يثري يف وجه املثقف النقدي عواصننننننننف عاتية   لت االقرتاب من دراسننننننننتها او حم جمرد االشننننننننارة اليها امراً القدسننننننننية جع
عن  " رغمناً ن املثقف امللتزم ،الواعي ملسننننننننننننننؤولينة رسننننننننننننننالتنه "معزول ثقنافيناً إالميكن التنبؤ  نداهنا او نتنائجهنا املندمرة . لنذا فن 

يديولوجيات السائدة والقيام بدور معريف، او التوافق مع هذه  ما فك االرتباا مع اآلأمامه خياران الاثلث هلما ،  أارادته.
. فهو بتعبري احد املفكرين ا51جغري رمسي ابمسها للسنننننننننننننلطة ، وانطقاً   يديولوجيا بكل افرازاهتا اخلطرية فيتحول اىل بوقٍ اآل

لتايل هناك ثقافة السنننننننننلطة التسنننننننننويغية او  خياطر حبياته،واب داعية للسنننننننننلطة ،واما مغامراً العرب " ان املثقف احلديث اما  
ن املثقف النقدي يواجه حربني : "احلرب اجلسننننننننندية،واحلرب النظرية".  إ. ويشنننننننننري مفكر آخر اىل  ا52جالثقافة املضنننننننننادة"

 مثقف، النهاية اجلسدية واملعنوية والروحية .مرعبة ، الهنا تؤشر النهاية لل فاملواجهة النقدية مع السلطة مكلفة واحياانً 
 .  ا53ج، ويف كلتا احلالتني فانه الميارس دوره الطليعي واملطلوب او مهاجراً  امتاً صلذلك جتد املثقف النقدي اما 

او كونه يف اخلندق   ، للسننلطة  ن  وف املثقف من حتوله اىل اداةً إمهم : هل   شننكالية تقودان اىل طرح سننؤالً ان هذه األ
  اذه موقف الالمباالة جتاه النشاا السياسي ؟ .إخنراا يف العمل السياسي،و املضاد هلا مينعانه من اإل

 

 

 . 5علي اسعد وصفة، املصدر السابق،صنقال عن :ا49ج
 . 37لقادر عرايب ، املصدر السابق ، ص عبد اا50ج
 .125،ص  1990ديسمرب -، بريوت ، كانون االول 154،العدد14اخملوف عامر، دور املثقف العريب واملتغريات ، جملة املستقبل العريب، السنة 51ج
 .440،ص 1984احليم بركات،اجملتمع العريب املعاصر،حبث إستطالعي اجتماعي،بريوت،52ج
 .39عرايب،املصدر السابق، ص اعبد االقادر 53ج
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ولديه ادراك لفهم الواقع السنننياسننني واالجتماعي،وما يب حوله من    يرى البعض انه ينبغي للمثقف ان " يكون سنننياسنننياً 

 . ا54جمجيع الطبقات" ازمات اجملتمع، ومن واجبه ارتقاء وعي
غري ان حتقيق هنننذا الننندور يتطلنننب ارتقننناء املثقف فوق مصنننننننننننننننناحلنننه النننذاتينننة ، وامتالك الوعي النقننندي جتننناه املصنننننننننننننننناع 

 ملثقف السلطة . منوذجا مغايراً أ،اي ان يكون ا55جاملتعددة
 املثقف والسلطة

. يتكون اوسياسياً  او رمزايً   او تشريعياً  ما،قد يكون قيمياً  لنظامٍ  تنشأ عالقة املثقف ابلسلطة عن ضرورة انتاج كل جمتمعٍ 
  حتواء مايسنتجد داخلها  ولكي يكون هذا النظام انجحاً إجتماعية معينة،و إهذا النظام هبدف ضنبب مفاصنل تشنكيلية  

ن هذا الباب مهما كانت طبيعته ومقوماته معرفة ما. والسننننننلطة م . فوراء كل نظامٍ ويقوم بدوره البد ان يقوم على معرفةٍ 
هي ايضننننننا نظام يتطلب كي يصننننننبا سننننننلطة حتوز قبول االخرين ورضنننننناهم معرفة تزوده بوسننننننائل الضننننننغب  والرقابة، كما  

 .ا56جقناع واهليمنة .فهناك اثلوث عضوي متماسك يتكون من النظام واملعرفة والسلطةابدوات األ
حلقيقة    باً يسننتبعادي او حم التوفيقي تغيابلشننكل الضنندي األبعاد السننلطة ،  ا جيعل القول أواملعرفة عامة هي بعد من 

العالقة بني الطرفني،حيث انه السننلطة بغري ثقافة والثقافة اال وتنسننب اىل سننلطة ما سننائدة ،وتسننعى اىل ان تسننود.هبذا 
عالقة الوصننننننننننااي اخرى مثل   ابشننننننننننكالٍ  نكون امام لوحة غنية متثل عالقة املثقفني ابلسننننننننننلطة ، تبدأحبد الالمباالة ،مروراً 

ان مثقف السنلطة ابت يشنكل اليوم  .ا57جضنطهاد كما وعالقة املشناركة احلرة ،وصنوال اىل التحالف العضنوي بينهماواأل
من ظاهرة تغريب ثقافة اجملتمع وهتميشننها، بل حم هتويشننها .  وعندما يوظف مثقف السننلطة قلمه خلدمة ماكنة    جزءاً 

.فهو الخيل  مزدوجاً منا يضنننننناعف الضننننننرر الذي ينتجه، ويغدو ضننننننررا ً إرخيية" أهتا "التجنازاوالتطبيل إل،  السننننننلطة الدعائية 
  يف جمتمعننننه،فهو بننننذلننننك يلحق االذى بننننذاتننننه ودوره املطلوب اترخيينننناً  وتطويرٍ  داة تغيريٍ أابلوظيفننننة البنيويننننة للمثقف كنننن 

، ويغندو لثقنافة جمتمعنهِ  و ريبٍ  للعنامل االول يتحول املثقف يف غالب االحينان اىل عامل هدمٍ  ونتيجنةً   . واثنيناً واجتمناعيناً 
صنالح والتغيري اجتماعي "يؤدي دوره يف األ -  مام هنضنتها وتنميتها. وهكذا يتخلى عن دوره "كناشنب سنياسنيأ عائقاً 
 جماد احلاكم،ويعيش م او الدولة فيتغن ابمن ذلك اىل مثقف "السلطان".فهو شاعر احلاك تحول بدالً يو  .ا58ج عموماً 

 

 .2000شباا  18ام. شريكو، املثقف...بني التجريد والنشاا السياسي، صحيفة االحتاد،54ج
 ااملصدر نفسه .55ج
 .21اندميالبيطار،املصدر السابق،ص56ج
 .88،ص1990،بريوت،مارس 66العددكرمي حالوة، املثقف العريب وإشكالية الدور املفقود، جملة الوحدة، ا57ج
 م.شريكو،املصدر السابق.ا58ج
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سننننننننننننننتزالم ،اليلتزم إمن املغنارم واملغنا. .هنذا املثقف خنادم مطيع للحناكم،الجيتهند او يفيت ،عالقتنه ابحلناكم عالقنة والء و 

 .ا59جيديولوجيا النظامآمن  قضية ،هو جزء  
بتعبري ابن البيطار.  ا60جبينهما" ة وماي  ة،والضنننند ي  ايضننننا احلديث عن املثقف والسننننلطة البد ان "يتحمل العطف معن املع

هل املعرفة أغلبية اان الصنورة اليت يرمسها املثقف على انه طرف نقيض للسنلطة التثبت اال يف حدود وحاالت قصنوى .ف
 يديولوجيا يفآو   الميكن ان يكونوا اال داخل سنننننلطة يولدون يف مؤسنننننسنننننتها، ويتعيشنننننون منها ،وميوتون فيها . هم فكرايً 

ثقافة السننننننننننننلطة ميارسننننننننننننون سننننننننننننلطة ثقافية ، ومرونة احلرية داخل هذا الوضننننننننننننع تتسننننننننننننع وتضننننننننننننيق حسننننننننننننب الشننننننننننننكل 
كثر  ا أهنا خروج يف السنلطة إزدواج قد يقال عنها ،إنظمة السنياسنية، بعضنها يؤدي اىل حالة املؤسنسني،وابختالف األ

، ولكن يف حدود عدم االضننننننرار بسننننننلطتهم    او سننننننياسننننننياً   هي خروج عن السننننننلطة كاجلامعيني الذين قد يبادرون فكرايً 
مايقدم نفسنننه على انه ضنننحية السنننلطة، ولكنه قلما يتنازل عما    دارية داخل هياكل اجلامعة .فاملثقف كثرياً املعرفية او األ

 .ا61ج" ن يكون سلطةأىل إكتمال سلطته ،" إمتيازات .انه يطما اىل إمتنحه السلطة من 
و"الوقت  أخرية"رة "املثقف املادي" حسنننننب وصنننننف مأمون فندي اومثقف "الدقائق األوتفرز هذه العالقة املبتسنننننرة ظاه

منوذج من املثقفني يكون مع  لفتة يف احلياة الثقافية العربية الراهنة . فهذا األصنبحت م  أ،وهي ظاهرة اً الضنائع"بتعبريه ايضن 
ميسننننك العصننننا من الوسننننب ،فهو "يقف . فهذا املثقف ا62جالدولة يف العلن ،ويلعنها ومشننننروعها يف اجللسننننات اخلاصننننة"

 .ا63ج،ويطما ان ينال رضا االثنني"،ويهيج اجلماهري ايضاً على خطوا التماس ،يغازل احلكومة سراً 
واذا كان بعض املثقفني مازال يف السلطة فاهنم يصنعون الكالم ،الالفعل.فهؤالء املثقفون هم لسان حال سلطة عربية ، 

ة بني داة اخلطاب الرمسي والثقايف.اهلو  أخر ، املراوغة واالسنننننننننننننتهانة ابلعقل واالنسنننننننننننننان مها "تتحدث عن واقع، وجتذر آل
 .ا64جالسلوك والفكر صارت ميزة للخطاب الرمسي،وحم للمثقف العريب"

ه  عضننننننننننننننالتن مجباري للمثقف والثقافة العربية الراهنة متثل احد ازمات املثقف العريب و ختياري واحياان األرهتان األهذا األ 
 ايضا.

 

 .37عبد القادر عرايب ،املصدر السابق، صا59ج
 . 21البيطار، املصدر السابق، صندمي ا60ج
 . 5،ص1985،بريوت ، متوز102-101اطاهر لبيب،تساؤالت حول املثقف العريب والسلطة ، جملة الوحدة،العدد 61ج
 . 2002مايو  10ق االخرية ، صحيفة الشرق االوسب،امأمون فندي،مثقف الدقائ62ج
 ااملصدر نفسه . 63ج
 . 39اعبد القادر عرايب ، املصدر السابق، ص 64ج
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 عراضها وجتلياهتاأ زمة املثقف:أ

فان قضننننااي كثرية   ونصننننف ٍ  منذ عقدٍ  جديداً   ن وقد وجلنا قرانً لكل جمتمع خصننننوصننننياته ومشنننناكله ومعضننننالته ايضننننا.واآل
وتسننننننتوجب النقاٍ والبحث عن حلول هلا.فاجلميع يتسنننننناءل اليوم عن نوع ثقافتنا ،ومرجعياهتا ،  تطرح نفسننننننها ابحلاحٍ 

جتماعية والثقافية اليت تطرحها العوملة  وطبيعة التحدايت اليت تواحه ثقافتنا املعاصنننننننرة يف ظل التحدايت السنننننننياسنننننننية واأل
من    ،بدءاً  وخارجياً   لذي تواجهه االمة داخلياً والنظام العاملي اجلديد، وسنننننبل التصننننندي للتحدي احلضننننناري واملصنننننريي ا

 ثرياته املدمرة .اخلارجي وأتخرتاق ِ ابأل  وانتهاءاً   ثقافة التشددِ  وطغيانِ   املشوهةِ  ابلتنميةِ  االستبداد ومروراً 
اجملتمع الذي ينتمي  حة تفرضنننننها وقائع احلياة والتحدايت اليت تواجه  ن املثقف العريب يواجه اسنننننئلة مل  أومن انفلة القول 
  مة كشننننننننننننننعوبِ زمات احلالية اليت تواجهها األللمثقف العريب يف ظل األ واي دورِ  عريب؟ِ  ثقايفِ  ي نظامِ أاليه ، من قبيل :

ابلغرب الرامسايل على  خر متمثالً ليب املواجهة  جتاه اهلجوم الشنرس الذي يشنته اآلا؟ وماهي ادوات الصنراع واسن وخنب ِ 
 وجودان؟   سسِ أ  قيمنا وثقافتنا ،بل  

زمة جمتمعه، خصنننوصنننا اذا ماوجد املثقف نفسنننه يعيش يف جمتمع يعج  نعكاس ألإزمة املثقف العريب هي أن إويف الواقع ف
زمة،يتفاعل معها ، يبحث عن احللول هلا جيابيا من هذه األإمناخه بشنننم املتناقضنننات. وقد يتخذ املثقف موقفا فاعال و 

نكفناء على النذات والتقوقع على ، اىل حندود تصننننننننننننننل اىل درجنة اإلمبناالةاملتفرج والال ، ناول تغيريهنا. وقند يكتفي بندور
غرتاب املثقف إغرتاب ، وعند هذه النقطة ينشننننننأ نوع من اإل .ا65جالنفس هراب من واقع اليسننننننتطيع تغيريه او التأقلم معه

 غرتابه عن جمتمعه .إعن نفسه ،و 
نه يعان من هذا الواقع ،ويرفضننننننه،واليسننننننتطيع  إاملثقف العريب مصنننننناب ابلعصنننننناب الثقايف كما يقول العروي ، صننننننحيا 

زاء هذا أخر جديد يكون بديال عنه.بل و آلتغيري هذا الواقع، ووضننع   انه اليفعل شننيئاً   التأقلم معه،ولكن الصننحيا ايضنناً 
هذا الفصنام الثقايف   .ا66جحماكاة ثقافة االخر ن املاضني ، او حماوالً م ما منسنحباً إن املثقف جيد نفسنه  إاملوقف  السنليب ف

 والتشويش الفكري.  واحلريةِ   وهناك، فتجعله اسري الرتددِ أمذهب يظهر هنا   او ي تيارأامام  جيعله هشاً 
حنندمهننا  أيننديولوجيننان: آجتنناهننان إزمننة يننديرهننا اليوم زمننة اهلويننة ، فتلننك األأزمننة املثقف العريب هي أحنندى جتليننات إولعننل 

 تستمد  عامليةٍ   دينيةٍ  دولةٍ   يسعى لبناءِ سياسية ِ  غراضٍ أ ي قدمي   يتغري يقوده فكر دي  ذو  أ  قومي حديث، واثنيهما 
 

 

 .172اعبد هللا العروي ، املصدر السابق،65ج
 .172ااملصدر نفسه،ص66ج
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 ي حديث تقوده فلسنننننفة مادية تسنننننعى لبناء دولة عاملية تسنننننتمد سنننننلطاهتا من  أهلية ، و إتزعمه تشنننننريعات   اسنننننلطاهتا  

 .ا67جعيةتشريعات اقتصادية وض
عند شنعوب اوراب .  زمات حدةً كثر األأسنتطاع ان  ل أيسنتند املشنروع القومي احلديث اىل فكر غريب حديث النشنأة،

على قاعدة احلكم ابن ماأيل    سننننننننلبيةٍ  بردود فعلٍ  ووِجه ت  ن تكون قد أوتلك النظرية الفكرية ،من هذا اجلانب ، ميكن  
 .ا68ج" او متحيصٍ  خذه من دون نقدٍ أجيب  شعاع  إجيب رفضه كله، او   ما غزو  إحكمني " د حأمن الغرب هو 

اخلالفة يف الدولة العثمانية،  هاخر مظاهر سننننالمية آمرباطورية اإلاكي جتربة األسننننالمي    إ ي أوميثل الثان تياران : تيار  
حتاد السننننوفيييت السننننابق يف اإل خر مظاهرها ، النظام االشننننرتاكي  ثالً اكي الفلسننننفة املاركسننننية آ ي    أ  ويف املقابل تيار 

 شرتاكيةاليت  دارت يف فلكه.نظمة األواأل
 ي ا.والقدمي األهبلعصنننر بوصنننلة يهتدي يزعم انه جيعل من حقائق ا اترخييةٍ  سنننسٍ أ  فالقومي احلديث واملعاصنننر يبن على 

 ي احلديث ، آفاقه ومنهجه  حقائق العصننننننننننننر ومتغرياته. واأل له ،متناسننننننننننننياً  رخيي مرشننننننننننننداً أاالسننننننننننننالمي يتخذ الواقع الت
  ، واجهت اشننند حاالهتا انتكاسننناً   ا يةٍ  دولةٍ   جل بناءِ أطماع الرأمسالية من شنننرتاكي يتخذ موقع الصنننراع يف مواجهة األاإل

 .  ا69جشرتاكي عموماً للكيان السوفيييت واملعسكر اال دراماتيكيمع السقوا  ال
ن  أذ من املعروف إ. والميكن يف هذا الصنننننننننننندد اغفال مسننننننننننننألة بنيوية مهمة  ص املثقفني العرب والثقافة العربية عموماً 

ملراحل اليت مرت هبا يف روسننننننيا واوراب.فلم  دث عندان عصننننننر التنوير  نتجلنسننننننيا يف جمتمعاتنا النامية   متر اباأل  تشننننننكل  
والعصنننننننر ثورة علمية ، والثورة بورجوازية حتررية على االقطاع والكنيسنننننننة ،وكل ماحدث يف هذه اجملتمعات  منذ احلملة 

،   الثقافة االوربية حيناً ، واىل ، اسننننتند اىل الرتاث حيناً توفيقياً  اليعدو ان يكون اجتاها اصننننالحياً  1789الفرنسننننية عام 
 .ا70جد مدارس فكرية وسياسية مقلدةوول   مهزوزاً  يف بعض االحيان .وانعكس هذا يف الثقافة ضعيفاً  واىل االثنني معاً 
مع املفهوم االوريب املعروف. ويرتتب على ذلك ان يتسننننع  نتجلنسننننيا الينسننننجم متاماً لأ مام مفهومٍ أنفسنننننا  أوهكذا جند 

نتجلنسننننيا"، والعمق التزامها ، ولكنهم على الرغم من ذلك ، على حتديد املثقف ليشننننمل متعلمني الميتلكون ثقافة "األ
 ضع للشروا  لتزام ابلنسبة جملتمعهم الذي مازال دون سلم التطور املطلوب .هذا الن املثقف العريب خيقدر من ثقافة األ

 

 . 2-1احسن خليل غريب ،املصدر السابق ، ص 67ج
 . 1ااملصدر نفسه ، ص68ج
 . 1ااملصدر نفسه ، ص69ج
 . 61-60، ص1985،بريوت ،متوز  102-101اانجي علوٍ،املثقف العريب والنضال القومي، جملة الوحدة، العددان 70ج
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مازال يتلمس طريقة بصننننننعوبة وسننننننب اكوام من  يعيش يف جمتمع ٍ   فهو،  جمتمعهضننننننع هلا خيجتماعية اليت السننننننياسننننننية واأل

الوعي. فاملثقف يفتقر الظروف املالئمة  د  طار  فيه الثقافة ، وي   ب  ار  مظاهر التخلف واالنسنننننننننننننداد احلضننننننننننننناري.  جمتمع حت  
سننما بغري  للحاكم ، والي   ع الثقافة ،والقمع يعمل على ان يكون املثقف اتبعاً ضننِ ن التخلف خي  لتطور الثقافة والوعي ،أل

 .ا71جذلك
وبني الثقافة مني العا   مقارنة الفتة بني وضننننننننننع املثقف العريب والثقافة العربية الراهنة  أويف هذا اخلصننننننننننوص يعقد حممود 

واِبن رشننند وغريهم من   بن سنننينا والفارايباِ ريخ اهلجري اليت ظهر فيها  أوىل من التالعربية االسنننالمية يف القرون الثمانية األ
  ريخ الفكر االنسننننننننننننان عموماً منا يف أتإسننننننننننننالمي و تركوا بصننننننننننننماهتم ليس على جمتمعهم العريب واألاألعالم املفكرين  ن 

 .ا72جمساها "صدمة احلداثة"أستهالكية" ومصابة  ا إهنا"أ.ويصف الثقافة العربية الراهنة  
من طابعه املوسننننننننننننننوعي وتعدد    نه انطالقاً إعلى ذلك ،ويف ظل الظروف اليت وجد املثقف العريب نفسننننننننننننننه فيها ، ف  بناءاً و 
زاء اجملتمع ، اول ان أام شننننننننننعوره بواجبه "الرتبوي"،جتاه جمتمعه ،وايضننننننننننا امبوية احياانً أهتماماته ، وبنزعة تربوية ، بل و أ

. كما  على رأي املختار بن عبدالي من االسفاف  دى ذلك اىل نوعٍ أينقل اليه كل الضروب املعرفية املمكنة ، حم ولو 
من   اً ن مكانته داخل اجملتمع توفر له نوعأللشنننننننننعب ، ويرى نه يعترب نفسنننننننننه ضنننننننننمريا ً ينغمس يف العمل السنننننننننياسننننننننني أل

احلماية،وانه يسننننننننننننتطيع ان يصننننننننننننري احدى القنوات اليت ميكن ان ميرر من خالهلا اخلطاب السننننننننننننياسنننننننننننني يف ظل غياب 
 .ا73ججتماعية والسياسية اليت يفرتض ان مير اخلطاب عربهااملؤسسات األ

نتجلنسنيا ن اإلرهتاإنتجلنسنيا الرهينة" حسنب وصنف البيطار. اذ كان زمات ميكن احلديث عن "اإلوقريبا من هذه األ   
  بني احلزب والدولة والقبيلة والطائفة . وكان لكل عنصنننر من هذه العناصنننر دور العربية خالل نصنننف قرن مضنننى موزعاً 

و مايسنننمى أتباع ملن جيازفون ابلعصنننيان الذي يسنننتخدم العصنننا واجلزرة او العصنننا فقب لرتويض األو االب املانع واملانا، 
 .ا74جوفق الرتبوايت الربوية العقوق

رجعي السننننننننننننتقراء ظاهرة االرهتان قدر تعلقها ابملثقفني    ثرٍ وهناك عدة عوامل على االقل تتطلب فحصننننننننننننا جمهراي وأب   
 كتفاء حم يف حده االدىن من خالل مهنته البد ول اقتصادي ،فاملثقف الذي اليستطيع احلياة واألالعرب، العامل األ

 

 . 62-61اانجي علوٍ،املصدر السابق،ص 71ج
 .2001فرباير 2ا"إنعكاسات العوملة على الثقافة العربية "، صحيفة الشرق األوسب ،72ج
 .47ااملختار بنعبدالي،املصدر السابق، ص 73ج
 .64اندمي البيطار ،املصدر السابق ،ص74ج



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 117 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
نه أل الكثري كي اليقول شنننننننيئا حمدداً "له ان يلوذ  ا ييسنننننننر له احلياة العسنننننننرية. فهو يضنننننننع قدما هنا وقدما هناك ويقول 

نه املثقف إ. ا75ج" حتياطي الذي  ميه من الفاقة او املسننننننننناءلة، ويتشنننننننننبث ابألاوجهٍ  احرتازي ابلضنننننننننرورة، ومحال   كائن  
بداء الرأي . فاملثقف العريب  إسننننننننتقالله، وحريته يف إعية الوظيفة دون املوظف كما وصننننننننفه حممد برادة ، الذي حالت تب

نتاجه  أقتصننننننننادية طاحنة ابتت تؤثر يف أزمة أفحسننننننننب"، بل   خالق وضننننننننمريٍ أزمة أوفق هذا التوصننننننننيف   يعد يعيش "
املثقف والثقافة سنننننتهالك يف اجملتمع تراجع دور الفكري ومكانته االجتماعية. ففي ظل تصننننناعد النزعات املادية وقيم األ

صنننننننننطالحات جديدة مثل إت ثقافة التسنننننننننطيا والتربير حمل الثقافة اجلادة والرصنننننننننينة. فظهرت يف حياتنا الثقافية ، وحل  
 .ا76جخالق املهنة واملسؤولية ، بل العيش"أرتزاق ، وشلل املثقفني اليت الجتمعها "ثقافة اإل

نتسنناب اىل ى اىل اهلجرة الطبقية لتحسننني شننروا احلياة واإلقتصننادي تطلع مثقفي الطبقة الوسننطيضنناف اىل العامل األ
نصنننننننننننناف االفراد، ومنحهم  التكفي صننننننننننننفة املواطن وحدها إل يف جمتمعاتٍ  مثاهلم ،وخصننننننننننننوصنننننننننننناً أ"النادي" احملرم على 

 ستحقاقاهتم املادية واملعنوية .إ
رتكاسنننات نفسنننية ، حبيث  إسنننائدة ومواعيت منها الشنننفوي ومنها املدون ، و  عرافٍ أفرزه تراكم أجتماعي إخر العامل اآل

لتوجه املثقف املعاصننننر   ختلب االمر على الكثريمن املشننننتغلني يف مهنة الثقافة، هلذا سننننعى البعض اىل الربملان ليس وفقاً أ
.وهكنذا يتحول ا77جداثنة"غطناة  سننننننننننننننناحيق احلن ذي النزعنة الندميقراطينة بنل من خالل القبيلنة،او احلزب النذي هو قبيلنة"م  

بعكس املثقف احلر الذي يتحول "حم   اوعكازٍ  "اليسنننننننتطيع الوقوف على سننننننناقيه بدون جارٍ   اىل رهينةٍ  املثقف تدرجيياً 
 .ا78جعكازه اىل عصا منحوتة من عظم الساق"

ضناءة السناطعة  ثابة اإليضناف اىل هذا وذاك ان واقع احلياة السنياسنية العربية الذي افرز حرواب خارجية وداخلية كانت  
من صنننننننلبها ليعاينها ، ويفرز العضنننننننوي من  " مثقف جذريلفرز الثقافة املرهتنة ،وضنننننننبابية املثقف الرهينة .   يقيض هلا 

جر لتربير الطغيان  أسننننتدوات ت  أحسننننب الوصننننف املعرب للبيطار .فتحول معظمهم اىل  ا79ج"املصنننننوع يف نسننننيجها امللفق
 وحم عواطفهم .أفكارهم  اخر ، ويكتبون يف منابر التتيا هلم التعبري عن قصاء اآلإو 
 

 

 . 64اندمب البيطار،املصدر السابق، ص75ج
 . 43انقالً عن :عبد القادر عرايب، املصدر السابق ، ص 76ج
 . 25البيطار ،املصدر السابق ، ص ندمي ا77ج
 . 25ااملصدر نفسه ،ص 78ج
 . 25ااملصدر نفسه ،ص 79ج
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ي حماولة لبناء ثقافة سنليمة وعضنوية ، هي عالقة املثقف ابلسنلطة . ا االعقد او الصنخرة اليت تتحطم عليه ةوتبقى عقد 

 فحة ومتوازنة بني املثقففي جمتمع يفتقد لغة احلوار،بل الجييدها اصننننننال، قد يغدو احلديث عن عالقة سننننننليمة وصننننننحي
 بنار التعسف والقهر. او اللغو الفارغ مادام املثقف حمكوماً ،او نوعا من السفسطة الثقافية    ًً تعجيزايً  والسلطة مطلباً 

جواء الثقة املتبادلة بني الطرفني. فقد دللت جتارب  أمهها توفري  أاذن فان جتسري عالقة املثقف والسلطة حتتاج اىل شروا ٍ 
من الشننننننكوك املتبادلة ، وانعدام الثقة سننننننادت، ومازالت تسننننننود العالقة بني الطرفني.   الً ين جأريخ الثقايف جملتمعاتنا أالت

ان فشنلت يف ذلك. وابملقابل   فاملثقف يرى ان السنلطة تسنعى اىل جتيري عقله وفكره لصناحلها، وتصنفيته واهنائه جسندايً 
كارها للهيمنة على اجملتمع ، ووسنننننننيلة من وسنننننننائل حتدي منظومتها  لكسنننننننر احت مضنننننننادةً   ترى السنننننننلطة يف املثقف اداةً 

 السياسية والفكرية يف استمرار تلك اهليمنة.
حيان بني طرفني غري متكافئني يف وسنننننننائل العمل واجملاهبة متنع املثقف من  هذه العالقة الشنننننننائكة وامللغومة يف غالب األ

، مادامت السننننلطة على اسننننتعداد ملواجهته بعنف سننننياسننننياً   فاعالً  نصننننراً مع جمتمعه وواقعه، وع ومتفاعالً  جيابياً إان يكون 
وقمعه ان تطلب االمر. فاين هي السننننلطة السننننياسننننية اليت تسننننما ابنتقادها او التقاطع معها طاملا ان شننننخوص النظام 

 هي رموز اليرقى اىل طروحاهتا وافعاهلا الشك،او الشبهة ،وابلتايل فهي فوق املسآلة واحلساب .
نعدمت لغة احلوار ، أنعكسنننننننت هذه العالقة املبتورة واملشنننننننوهة بني املثقف والسنننننننلطة على حياتنا الثقافية والفكرية.فا   
نتاج الثقايف ، وخبا بريق التيارات اإلا   التواصنل الفكري بني مجوع املثقفني انفسنهم وبني االجيال املتالحقة، وتسنط   وقل  

وكادت املدارس الفكرية أنعدمت أالثقافية العربية يف مطلع عصننننر النهضننننة، و  او احلركات الفكرية اليت شننننهدهتا السنننناحة
 .ا80جمعاصرةٍ   ثقافيةٍ  لنهضةٍ اليت كان من املؤمل ان تشكل نواة ً 

 وحتد   خرتاق  إاملثقف والعوملة:
العوملة ليسننت ن أىل إا UNDPمنائيجمم املتحدة اإلالصننادر عن برانمج األ 1999يشننري تقرير التنمية البشننرية لعام 

عتماد املتبادل بني سننننكان العا  . والعوملة عملية التدمج االقتصنننناد فحسننننب،بل  جمرد تدفق للنقود والسننننلع،بل زايدة اإل
سننننننننننننننواق العا  يف أندماج إويرى حممد االطٍر ،ابن العوملة تع  بشننننننننننننننكل عام   .ا81جتدمج التقانة والتكنولوجيا واحلكم

 من رأمسالية حرية  طارٍ إموال والقوى العاملة والتقانة والثقافات ضمن نتقال األإاشرة و ستثمارات املبحقول التجارة واإل

 

 . 44اعبد القادر عرايب، املصدر السابق،80ج
ركز دراسات الوحدة انبيل جعفر عبد الرضا، العوملة وإنعكاساهتا على صناعة النفب اخلليجية،مقتبس يف : اجملتمع واألقتصاد أمام العوملة، جمموعة مؤلفني،م81ج

 . 101،ص2004العربية،بريوت ،
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يف سننيادة  كبريٍ   حنسننارٍ إخرتاق احلدود القومية واىل  إاالسننواق ومن خ خضننوع العا  لقوى السننوق العاملية ،  ا يؤدي اىل 

بعاد  أ. وعلى الرغم من تعدد ا82جمسالية املتعددة القومياتأسنننننناس يف هذه الظاهرة الشننننننركات الر ن العنصننننننر األإالدولة، و 
اجلانب الذي يهمنا هنا هو البعد الثقايف لعالقته  وضنننننننننننوع أن ال ،إوثقافية ٍ   وتقانيةٍ   واقتصننننننننننناديةٍ  العوملة من سنننننننننننياسنننننننننننيةٍ 

 الدراسة. 
لية اتسننمت ابلتبادل العام للثقافات  فكار ،واملعان والقيم عرب العا .هذه العمويشننري مصننطلا العوملة الثقافية اىل نقل األ

نرتنيت والثقافة العامة والسنننننننننننفر بني الدول .وتتضنننننننننننمن العوملة الثقافية تكوين قيم ومعارف  اليت انتشنننننننننننرت عن طريق األ
 .ا83جوزايدة الرتابب بني الشعوب والثقافات املختلفة،مشرتكة واليت يوفق فيها الناس بني الثقافة الفردية واجلمعية  

نتشننننننننننننننار تكون فيهنا جتربة احليناة اليومينة ،كمنا اهنا متنأثرة إبتف املوسننننننننننننننوعة الربيطنانينة العوملة الثقنافينة اهنا ظاهرة بينمنا تعر  
 .ا84جهنا تعكس املعيارية للمالما الثقافية عرب العا إف ، ولذافكارالبضائع واأل

دالالت تربطهنا بفكرة وجود انحينة اثبتنة . متتلنك دومنا ً ن الثقنافنة كناننت ربنك العوملنة الطريقنة اليت نندرك هبنا الثقنافنة ،ألت  
مضننننننى لكن  ي وقتٍ أمتعدد االشننننننكال للنواحي احمللية ، وتعزز قابلية احلركة املادية اكثر بكثري من   ومتثل العوملة اخرتاقاً 

فة واملكان . ومتثل هذه  ن العوملة تضننننننننعف الروابب بني الثقاإثريها الثقايف يكمن يف حتويل النواحي احمللية ذاهتا.  مفتاح أت
خرتاق املتزامن للعوا  احمللية من قبل قوى آتية من بعيد ، وزحزحة املعان  ،من جوانب عدة، ظاهرة مزعجة تتضنننننننننمن اإل
ن ثقافة عاملية ، وهناك تدفق ويشنننننري اولف هانرز اىل ان هناك اآل .ا85ج"اليومية عن "مراسنننننيها" املوجودة يف البيئة احمللية

قاليم العا  املختلفة ،  عن ظهور ثقافة واحدة منفردة تشنننمل مجيع من  أشنننخاص والسنننلع بني ضنننافة اىل األللمعان ابإل
انه من الواضننننننا متاما ان ،ن .وبتعبريه ايضننننننا ً نظمة الثقافية الذي ازدهر حم اآلهم على وجه االرض وحتل حمل تنوع األ

 .ا86جمثل هذه الثقافة   تصل بعد 
 
 
 

 

 .108، ص 1998مارس -،اذار229،العدد 20احممد االطٍر ،العرب والعوملة: ماالعمل؟، جملة املستقبل العريب، السنة 82ج
 .12،ص2014، كانون االول 3037اانور غ  املوسوي، العوملة الثقافية واملوقف العريب، صحيفة املثقف،العدد 83ج

)Encyclopedia Britannica.84(  
 .12اانور غ  املوسوي، املصدر السابق،ص85ج
 . 13انقال عن :املصدر السابق،ص 86ج
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اىل حدوده الوطنية   يشننننري والرت ريسننننتون املدير السننننابق لبنك سننننتيكورب "ان السننننوق املايل الدويل لن يعود ابداً  كذلك

القدمية .فاملال واالفكار تتخطى احلدود بطريقة وبسنننننننننننرعة   يسنننننننننننبق هلا مثيل .. . وهي هجمة على سنننننننننننيادة سنننننننننننلطة 
 .ا87جاحلكومات"

نتشنننننننارها العاملي تصننننننناحبها قوة أاالقتصنننننننادية للشنننننننركات العابرة للقوميات ، و  -، فان القوة السنننننننياسنننننننية زلشنننننننيل ووفقاً 
ن الرأمسالية التقوم فقب بتعريف وتشنننننكيل االقتصننننناد السنننننياسننننني  إيديولوجية لتعريف احلقيقة الثقافية العاملية . وهكذا فآ

 .ا88جالعاملية العاملي ، ولكنها يف خالل هذه العملية تقوم بتحديد الثقافة
من    بذاته بقدر مااصننبا جزءاً  مسننتقالً   عد ، يف ظل العوملة والشننمولية فضنناءاً تن مايسننمى ابخلصننوصننية الثقافية    إاذن ف

حادية الثقافية ... وهو طروحة األأيتحكم فيه منطق رأس املال املتعدد اجلنسنننننننننننيات ، وتتكرس يف عمقه  عامليٍ  سنننننننننننوقٍ 
 .ا89جسياد العا "أ"  نبن ن يسمون مايعمل على متريره ابستمرار م

 واقف خمتلفة    ق وبلسننتالب الثقايف مة ،ويعمق حالة اإلن هذا الغزو الثقايف املنظم الذي كان يهدد اهلوية احلضننارية لأإ
اليها االنسنننننننان الغريب عن طريق   قيم انسنننننننانية توصنننننننل   اهنأعلى   اىل العوملة الثقافية من النخب العربية . فهناك من نظر  

رخيي احلتمي ، وابلتنايل ميكن اعتبنار هنذا الغزو الفكري والقيمي احندى موجنات احلنداثنة الفكرينة اليت جينب  أالتطور التن 
سننننالمية ان تنخرا فيها وتسننننتوعب معطياهتا ان ارادت ان تواكب العصننننر ، وتسنننناير التطور على اجملتمعات العربية واأل

. يف حني ان شرائا عريضة من اجملتمع ومن بينها قطاعات خنبوية   يؤثر فيها هذا الغزو  قدار  ا90جننسااحلضاري واأل
للبحث عن وسننننننننائل وآليات تدعم املمانعة    حثيثةٍ  يف حماوالتٍ  تبلورت فعالً  جاد ردات فعلٍ إتنبيهها خلطورته وضننننننننرورة ا

 الثقافية واحلضارية بشكل عام .
نفتنناح  حتنندام النقنناٍ حول جنندوى اإلإاحلننديننث عن بلورة آليننات للمواجهننة اىل ابلتننايل هننذه ، و دت ردود الفعننل أوقنند 

نفتاح ، اإلية، وان كان كذلك فما مقدار هذا ر احلضننننننننننا  ةعلى قيم الغرب وثقافته . وهل يعد ذلك ضننننننننننروراي حبكم الغلب
 وماهي حدوده القصوى؟ 

 

 

1989 .P.25 -,Technology  and sovereignty, Foreign Affairs,Vol.67, n2, winter 1988Winston, W. )87(
.  

)Shills .Edward , Political change under developed countries  ,New York,1962, P.198.88(   
 .32،ص2002يعة، بريوت،ا ي اليحياوي،يف العوملة والتكنولوجياوالثقافة.مدخل اىل تكنولوجيا الثقافة، دار الطل89ج
 www.annabaa.com،على موقع : 4احبيب آل مجيع،العوملة يف اجملال الثقايف.وجهة نظر نقدية ،ص90ج
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سالمية نقسام دول العا  الثالث ، ومن بينها الدول العربية واألإوالغرب ، و يديولوجي بني الشرق  وقد ساهم الصراع اآل 

للشرق او الغرب يف دعم اجلهود اليت كانت تبذل ملواجهة ومقاومة بعض عناصر الغزو الثقايف  او مناهضٍ  ، بني مناصرٍ 
ن  إمن املعروف ف. ا91جقتصنننناداأليديولوجية يف السننننياسننننة و ختياراهتا اآلأن ذلك كان يصننننب يف دعم الدولة الوطنية و ، أل

والتنداول واملعناجلنة مع بنداايت االحتكناك بني احلضنننننننننننننننارتني الغربينة والعربينة  نقناٍلل تقند طرحن  تمشننننننننننننننكلنة اهلوينة كنانن 
الن الغرب شننرع يف نشننر  ، سننالمي بعد مشول السننيطرة العسننكرية الغربية على العاملني العريب واإل سننالمية، خصننوصنناً اإل

سننالمية تعان منه كانت الثقافة العربية واأل  يالضننعف الذ  جتماعية مسننتغالً منوذجه احلضنناري داخل االوسنناا األألغته و 
داة فاعلة لنقل أالمية، ويف القلب منها اللغة العربية كسننن سنننتعمار الغريب على زايدة هتميش الثقافة العربية واأل. فعمل األ

ها من االسننننننننننننتمرارية  جداد ،  ا ميكن  ابعتبارها الوسننننننننننننيلة الوحيدة لالرتباا ابملوروث الثقايف لأو الثقافة واحملافظة عليها،  
يت تتعرض ملخاطر  ن   يتوقف احلديث عن اهلوية الومقاومة الذوابن احلضنننننننناري . وخالل املائة سنننننننننة املاضننننننننية حم اآل

عنف حتندايهتنا موجهنة ضنننننننننننننند مفهوم املواطننة يف ظنل ذوابن  أ. فنالعوملنة يف ا92جحتكناك ، ومن خ خطر النذوابن الغزو واأل
خرى فتضعف اخلصوصية وتقوى  أاخلصوصيات من جهة ،والعمل على تغذية العوملة من خالل هذا الذوابن  من جهة 

 .ا93جالعوملة
سننننننننننننالمية والتحدايت اليت تواجهها من طرف احلضننننننننننننارة الغربية ليس وليد بروز  اهلوية العربية واألذن احلديث عن عن إف

. لكن مامييز ظاهرة العوملة هو كون  يقرتب من القرنني من الزمن تقريباً   سننننننننننننننابقٍ  ظاهرة العوملة الثقافية،بل تعود اىل وقتٍ 
ثري اصنننننننننبحت مضننننننننناعفة وغري  أالثقافة الغربية على التكثر مشولية وخطورة،الن قدرة  أعدا آخر خذت ب  أن التحدايت اآل

 .ا94جحمدودة
يديولوجيا تعكس ارادة آ"  يف رأي الكثريين     عن اخلصنننننننوصنننننننية التارخيية فان العوملة متثل  اصنننننننيالً  واذا كانت الثقافة معرباً 
بعيننه هو الوالايت املتحندة االمريكينة  مركتنه...الهننا تعمنل على تعميم منب حضننننننننننننننناري خيص بلنداً أاهليمننة على العنا  و 

 ذواق  ابلذات، على بلدان العا  امجع... لذلك فهي تنحو ابجتاه القضاء على اخلصوصية الثقافية بشكل عام يف األ
 

 

 .5ااملصدر نفسه ، ص91ج
 .5احبيب آل مجيع، املصدر السابق،ص 92ج
ة،جمموعنننة مؤلفني،مركز دراسنننننننننننننننننات الوحننندة اهنننان لبينننب، العوملنننة وقضننننننننننننننينننة احلمننناينننة الننندينينننة يف مصننننننننننننننر، مقتبس يف:اجملتمع واألقتصننننننننننننننننناد امنننام العوملننن 93ج

 .162،ص 2004العربية،بريوت،
 162املصدر نفسه ، صا94ج
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. اما وسننننننننائلها فهي مسعية بصننننننننرية تشننننننننكل يف جمموعها  ا95ج واولوايت التفكري ومواضننننننننيع التفكري ومناهج التفكري..."

خرتاق" اليت  متثل النواة يف مضنننمون هذه العوملة بشنننكل عام. فتصنننبا العوملة وفق هذا طلق عليه "ثقافة األماميكن ان ن
يعمل عل افراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ، ويدفع للتفتيت والتشننننننننننتيت، لريبب الناس بعا  الالوطن   املفهوم "نظاماً 

صنننننننننننحاب النزعة أفهي تعمق مسنننننننننننار االغرتاب يف حياة  .ا96جهلية "تون احلرب األأالدولة، او يفرقهم يف لمة ،واأ،والال
ن الثقنافنة اليت ينتجهنا الغرب هي"ثقنافنة الكون  يف الوعي، أبو ومن خالل هنذا االغرتاب ينغرس يف الشننننننننننننننعور  الوطنينة،
 .ا98جالينافسه احد يف ذلك" كونياً   فالغرب هنا "يطما ان يكون منتجاً  .ا97جكله"

له بلقزيز بثقافة الصنننننننورة.فهي ليسنننننننت ثقافة مكتوبة بل"ثقافة مابعد املكتوب".وهذه  الثقايف يصنننننننفه عبد اإلهذا النمب 
على مسنننننننتقبله .  ثري الفعال  أذاهتا خطاب انجز مكتمل ، ميتلك سنننننننائر مقومات الت د الثقافة الحتتاج اىل لغة ، الهنا حب

ن اهلزال والفقر والسطحية،يثور معه التساؤل املشروع عن اما مضمون هذه الثقافة البصرية السمعية فهو على مستوى م
سننننننتهالك، تتنافس الشننننننركات االعالمية  نسننننننان كما يقول بلقزيز. اهنا ثقافة "معلبات مسننننننلوقة" جاهزة لإمسننننننتقبلنا األ

القراءة لتسنننننننويقها مسنننننننتخدمة مجيع ماابتكره العقل البشنننننننري الغريب من وسنننننننائل اجلذب واخلداع. ومع تراجع معدالت 
ن نظام القيم  معرض للتفتت،  ا سنننننننننيكرس "منظومة جديدة من املعايري ترفع من قيمة النفعية أهتمام ابلكتاب ، فغوال

 .ا99جي حمتوى انسانااننية ،واملنزع املادي اجملرد من والفردانية األ
سننننتوايهتا املختلفة، املادية والروحية.  هنا تعان من ثنائية يف مأاما خبصننننوص وضننننع الثقافة العربية ، فقد وصننننفها اجلابري 

حتكناك مع الثقنافنة الغربينة اليت جناءت نتيجنة تطور قوامنه "التحندينث واحلنداثنة" ، امنا الثقنافنة وهنذه الثننائينة هي نتيجنة اإل
توقف عن النمو مننننذ قرون كمنننا يقول   قننندميننناً  العربينننة فلم تعش ذلنننك التطور ، بنننل بقينننت  عزل عننننه جترت وضننننننننننننننعننناً 

 .ا100جاجلابري
مننا الرفض املطلق أفقنند تراوح بني موقفني ؛  ةمننا ابلنسننننننننننننننبننة ملوقف النخننب العربيننة من العوملننة وعالقتهننا ابهلويننة الثقننافينن أ

 نفتاح  شعاره "اإل حضاريٍ   واستتباعٍ  ثقايفٍ  خرتاقٍ إنغالق الكلي ، اوموقف القبول التام للعوملة ومامتارسه من حه اإلوسال

 

 .143،ص1998،بريوت،شتاء 18اامحد صدقي الدجان، الثقافة العربية واألسالمية وحتدايت العوملة ، جملة الكلمة،السنة اخلامسة ،العدد95ج
 .143ااملصدر نفسه ، ص96ج
 .57،ص 1998،بريوت،ربيع 19الثقايف الغريب وطموحات العوملة،جملة الكلمة،السنة اخلامسة،العدد حممد حمفوظ، نقد املشروعا97ج
 .57ااملصدر نفسه، ص98ج
 .143اامحد صدقي الدجان،املصدر السابق،ص99ج
 www.aljabrialabed.net/n06_09jab_awlama.htmحممد عابد اجلابري ، العوملة واهلوية الثقافية عشرة أطروحات ، على موقع :    ا100ج



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 123 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
رخيية . فاالول سنننليب غري فاعل اجلابري ضنننمن املواقف الالأت اقف يصننننفهااملو  هالعصنننر"واملراهنة على احلداثة . هذ على 

مكناانت العوملنة والثقنافنة املنغلق عليهنا ، وابلتنايل فناالنغالق يف هنذه احلنالنة إلعندم وجود نسننننننننننننننبنة معقولنة من التكنافؤ بني 
 .ا101جينقلب اىل موت بطيء

خرتاق، وهذا املوقف الثقايف ينطلق من الفراغ اي من الالهوية مام ثقافة اإلأغرتاب وفسننننننا اجملال  الدعوة لإيتبن  الثان 
فينطلق من العمنل داخنل الثقنافنة العربينة  ، ينديولوجينا العوملنةآزاء الثننائينة واالخرتاق و أ.امنا املوقف النذي يقرتحنه اجلنابري  

من الفهم والتأويل ملسارها تسما  رخيها، والتماس وجوهٍ سة احلداثة يف معطياهتا وأتعادة بنائها و ار من اجل جتديدها إب
 .ا102ججتاه املستقبلإبربب احلاضر ابملاضي يف 

سنننالمية واليت تؤثر على هناية عهد السنننيادة الثقافية كما يشنننري مثة مصنننادر هتديد للهوية الثقافية للمجتمعات العربية واإل
سنرة  سنباب سنيادهتا وجتددها فهما اي جاألأبلقزيز . فاملصندران الرئيسنان التقليداين اللذان كانت الثقافة الوطنية تسنهل  

ومن قنندرهتمننا على يف ادائهمننا ،وانل من وظننائفهمننا الرتبويننة والتكوينيننة،  واملنندرسننننننننننننننننةا يبنندو " كمننا لو ان العينناء دب  
ة  جتمناعينة  والنذي هو يف احلقيقنة مثرة مر  عنادة منظومنات القيم اإلإنتناج و إمهنا التقليندينة الفعنالنة يف ر دواأسننننننننننننننتمرار يف اإل

متداد  إسننننننرة، يف خفاق النظام التعليمي ، وتفكيك بنية األإوفر الدالئل مها: أحلقيقتني تقوم على وجودمها ورسننننننوخهما 
 .ا103جوالشامل لنظام القيمهنيار الكامل اإل

جينابينة هلنا ولكن يف املقنابنل  ناجج البعض اننه ميكن مواجهنة الغزو الثقنايف او السننننننننننننننيطرة الثقنافينة الغربينة عرب املقناومنة اإل
سننننننننننننننتفنادة من نظرايت علم دوات عينهنا اليت حتققنت هبنا اجلراحنة الثقنافينة للعوملنة" .واإلوذلنك "عن طريق اسننننننننننننننتعمنال األ

هناء إن "حماولة ، وذلك ألا104ج اليت تؤكد على ان " فعل العدوان الثقايف غالبا مايسننننننننننتنهض نقيضننننننننننه"جتماع الثقايفاإل
خذ ثقافتنا مكانتها ضنننمن هذه العوملة  . ولكي أتا105جالثقافات وتنميب البشنننر على ثقافة غريبة واحدة يقينا سنننتفشنننل"

هتمام "بتوفري الذاكرة  هتمام بقطاع الرتبية والتعليم، واإلعتناء هبا عن طريق اإلعلينا ان حنسننننننننننننن تقدميها ، وقبل ذلك اإل
 عاملي. هنا ملك  ستفادة من التقنية املعاصرة ألابإل ا106جرخيية"لتأدبية والذاكرة ااأل

 

 .143ااملصدر نفسه،ص101ج
 .143احممد عابد اجلابري ، العوملة واهلوية الثقافية،ص102ج
 .144اامحد صدقي الدجان ، املصدر السابق ،ص103ج
 .144ااملصدر نفسه،ص104ج
 .144ااملصدر نفسه،ص105ج
 .105،ص8ربيع199،بريوت،9امنري شفيق،عاملية الثقافة اإلسالمية أمام حتدايت العوملة،جملة الكلمة،السنة اخلامسة،العدد106ج
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ن التحدايت اليت يواجهها اجملتمع العريب مع العوملة حتدايت شننننننننناملة ، ليس على مسنننننننننتوى الثقافة فقب ، ولكن على إ

ن  صنادي والسنياسني ، لذلك فاملعركة شناملة ، ومن خ فمن التبسنيب  ان حنصنرها يف اجلانب الثقايف ، ألقتاملسنتويني اإل
 . ا107جالعوملة تريد ان تقتحم علينا بالدان لتفقدان استقاللنا ، وثقافتنا ، وهويتنا

اوسننننننننناا واسنننننننننعة من    متثل يف نظرهذه التحدايت اليت تواجه الثقافات الوطنية امام دعوات الكوكبة والعوملة الشننننننننناملة  
مم اليت حتمل ايفطة الثقافات الوطنية ، نعكاسنننا لتلك العالقة غري املتكافئة بني الشنننعوب واألإاملفكرين واملثقفني العرب 

 .ا108جيف هذا السبيل وتبذل جهداً 
 لعمل؟ااملثقف العريب والثقافة العربيةعلى مفرتق طرق...ما

اخطر. فناخلطناب الثقنايف العريب التقليندي عفنا علينه الزمن، فقند   ، وحتندايتٍ خطريٍ  ختبنارٍ إمنام أان الثقنافنة العربينة اليوم 
امنام جتندد وصننننننننننننننيناغنة بنينة ثقنافينة فكرينة جنديندة تتنناغم مع متطلبنات  حينان عنائقناً مربرات وجوده واصننننننننننننننبا يف غنالنب األ

على النخبة او الصننننننفوة    او حكراً   فكرايً   من جديد . فالثقافة   تعد ترفاً ، عصننننننر يعيد بناء الفكر واملعرفة  ايلالعصننننننر احل
من روافد التنمية البشنننننرية واالقتصنننننادية يف اجملتمعات   ورافداً اسننننناسنننننيا  ،ً  اجتماعيٍ   من نسنننننقٍ   صنننننبحت جزءاً أمنا إبعينها،  

عن  ليت تعتمد التحليل والتمحيص بعيداً اقدة اناحلديثة . والثقافة الدينامية والفاعلة هي الثقافة املبدعة واملتخصنننننصنننننة وال
حمظورات القدسننننننننننية والتحرمي الغييب .ومثل هذه الثقافة تتطلب اطالق حرية الفكر وحتريره من القيود والعوائق اليت تعيق 

،وآن الوقت ليحل املتغري الثقايف مكانه، خصننننوصننننا   واجيالٍ  انطالقه . لقد حكم املتغري السننننياسنننني حياتنا وواقعنا لعقودٍ 
التمايزات الثقافية واحلضنارية ، وترتفع الدعوات اليت تركز على الصنراعات احلضنارية والثقافية بني   هننا يف عصنر حتتد فيإو 

 يديولوجيا والسياسة.لصراعات اآل الشعوب بديالً 
سنننتكشننناف يع   لرتاث،والتنظري ملشننناريع قراءته، وهذا اإلحتقيق هذا ا مرحلةسنننتكشننناف الرتاث، بعد لقد حان الوقت إل

من   ،ليسننننهم يف مزيدٍ دوات القراءة تطوراً أكثر  جتماعية  أبرخييةواإلأشننننكاالت املطروحة يف العلوم التخضنننناعه جملموع اإلإ
على رأي  نتقال بتلك املعرفة اىل احلد االدىن من العلمية شننننننننننننكاالت،وتوضننننننننننننيا  مفاهيمه وحقائقه، واإلحتديد تلك اإل
دراك شننننننننننننننروا الواقع  إريخ ،و أينأ لننا القندرة على فهم حركنة التن هتهنذه القراءة العلمينة للنص وللواقع  .ا109جحممند احلنداد

 فعال مع اهلوية   عمليٍ   ، وتتوخى حتقيق تواصلٍ  ستقبلٍ وحاضرا ً  حباضرٍ  والتطلع بوعي عميق اىل املستقبل ،تربب ماضياً 

 

 .145،ص1998،بريوت شتاء 18اسيار مجيل،الثقافة اإلسالمية واإلخرتاق الثقايف يف ظل العوملة،جملة الكلمة،السنةاخلامسة،العدد107ج
 .57-56د حمفوظ،املصدر السابق،ص حمما108ج
 .109احممد احلداد،املصدر السابق،ص109ج
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الضنننروري تعزيزها عرب اضننناءة قيم احلرية والعدل واملسننناواة والسنننالم ، وهي عناصنننر فاعلة يف بوصنننفها ثروة حضنننارية من 
  توي هذه القيم البناءة واملضيئة . هائالً   سالمية اليت انتجت ترااثً مكوانت احلضارة العربية اإل

،ومعاجلة احلقول املعرفية  تحقق عرب املواجهة وليس االنغالقتان الدعوة للمحافظة على اخلصننوصننيات يف عصننر العوملة 
صننننننننالحات والتغيريات املطلوبة ،على ان تكون املعاجلة مشولية يف النظرة والتطبيق . وهذا يتطلب حداث اإلإوالواقعية ،و 

عتبنار اىل عنناصننننننننننننننر الثقنافنة الوطنينة ومقومناهتنا ،ويف مقندمتهنا تفعينل اللغنة العربينة يف اخلطناب اليومي للنناس يف عنادة اإلإ
دوات ثقافة العوملة ذاهتا : تلك اشنننننننرة . ولكن معركتنا حلفيت هويتنا وثقافتنا سنننننننتكون خاسنننننننرة ما  نتسنننننننلا أببيئتهم املب

ختزال وتبسنننيب إن الرتكيز على الثقافة وحدها متينة، ذلك أل ،وتقنيةٍ وعلمية ٍ قتصنننادية ٍ أسنننس أٍ دوات اليت تعتمد على األ
قتصنننننننننناد والسننننننننننياسننننننننننة والعلم والبحث العلمي والتعليم والثقافة فاعلة يف جماالت األ اثرٍ آحلركة عاملية معقدة جدا، ذات  

دماج البعد الثقايف يف العملية التنموية بكاملها، وذلك يف سنننننننننننياق يؤكد امهية  إ.وهذه املواجهة سنننننننننننتكون فعالة اذا ما  
ا الثقافة يف وضنننننع سنننننياسنننننات تنموية ثقافية مهية اجلوهرية اليت تتمتع هبالتفاعل بني الثقافة والتنمية ، ويرسنننننخ الوعي ابأل

نسنننان سنننس على القيم الثقافية الوطنية الثرية وتنفتا على ثراء التنوع الثقايف اإلأتضنننمن حتقيق تنمية بشنننرية مسنننتدامة تت
 وتطور احلياة .

ة حركة احلاضنننننننر وماتتطلبه واملعرب عن وظائفها وآلياهتا ، فاملطلوب منه مواكب،ومنتجها  ،داة الثقافةأعتباره  ما املثقف إبأ
من جهوزينننة تكون  سننننننننننننننتوى التحننندايت والتطلعنننات البعيننندة عن الصننننننننننننننورة النمطينننة للثقنننافنننة ودورر املثقف كحنننارس  

اوسننع لدور املثقف ، نظرة تتجاوز العالقات احملددة   . والنظر من افقٍ لالفكارِ  ،وشننرطي  لالوهام ِ  يديولوجيات ،وابئعٍ لآل
 لتضنننننننننننع تصنننننننننننورا بديالً  .يديولوجيولية للبيئة واجملتمع وخطاب الثقافة احمللي ، وملتنه اإلاأل  نتماءاتهإاليت تفرضنننننننننننها عليه 
نتناج الثقنايف على طريقنة التفكري ونوعينة اإل بليغناً  خراجنه من عزلتنه الفكرينة والثقنافينة اليت تركنت اثراً لوظيفتنه التقليندينة ،إل

 النسان كخطاب عاملي.وابلتايل اىل الفهم اجلامد لكينونة الثقافة وملغزاها ا
سننننننننتجابة الواعية والفعالة هلا، والوقت تعتمد على مدى قدرتنا على اإل  امامنا كبرية وخطرية ...ومواجهتنا هلأالتحدايت 

فعسنننننى ان نلحق بقطار التاريخ الذي   .يف عصنننننران عنصنننننر حاسنننننم وقاطع . عصنننننر المكان فيه للمتفرجني والضنننننعفاء 
مة  أي أداة التغيري وجوهره . ولن تتحقق رسالة أء واملتفرجني . وهنا يكون املثقف اليعرف الوقوف عند حمطات الضعفا
رخينا احلضناري الطويل مينحنا القدرة على الصنمود  ن يرى النور دون ذلك التغيري. وأتأ، ولن يتسنن ملشنروعها احلضناري 

 امام رايح الغزو الثقايف العاتية، مهما تنوعت اشكاهلا ، وتعددت ادواهتا.    
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 .1989،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت ،1واإلندماج يف اجملتمع العريب، حترير غسان سالمة وآخرون، ج
 .2002اليحياوي ، ي ،يف العوملة والتكنولوجياوالثقافة.مدخل اىل تكنولوجيا الثقافة، دار الطليعة، بريوت،  -
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  -.           48،ص1976ماركس ،كارل وفردريك اإجلز،اآليديولوجيا األملانية،ترمجة الدكتور فؤاد ايوب،دمشننق،  -

،بريوت ، ربيع  19حممد ، نقد املشنننروع الثقايف الغريب وطموحات العوملة،جملة الكلمة، السننننة اخلامسنننة ،العددحمفوظ، 
1998. 
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 .1990،بريوت،مارس  66كرمي ، املثقف العريب واشكالية الدور املفقود، جملة الوحدة، العددحالوة،   -
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