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 احلديث عن الثقافة يتكرر يف كل مناسبة ...      

بني إثنني أو أكثر من املهتمني ابلقضا� الفكرية والفنية  بل يف كل لقاء يتمّ ال يف البيئات الرتبوية وحسب، إنه مادة احلوار      
 والعلمية. 

ال يف تعريف الثقافة وحسب بل يف التفصيالت الكثرية اليت تنجم عن  أن يقع اخلالف بني املتحاورين،ومن الطبيعي      
: وبعض اثلث يقول على جمموعة من القيم، خر جيد فيها عنوا�ً اآلبعض الو  يف الثقافة جمموعة من املعارف، بعضهم جيد .التعريف

 الثقافة سلوك والتزام ال أسلوب معني يف التفكري والتعامل مع اآلخرين. 

أو منحرفاً يف سلوكه ألنه  املثقف ميكن أن يكون فاسقاً  الذين يقولون أن الثقافة هي حصيلة جمموعة من املعارف يقررون أنّ      
 أنّ  الثقافة جمموعة من القيم يقررون ولون أنّ من معارف عصره. والذين يق حيصل على صفة املثقف مبجرد أن يستوعب جانباً 

 يستوعب جمموعة من الفلسفات واآلراء والعلوم اإلنسانية دون اهتمام ابلعلوم التطبيقية. أما الذين يقررون أبنّ  املثقف هو الذي
من  اليت تعكس مستوى رفيعاً  املثقف هو املرآة يقررون أنّ فهي سلوك والتزام ألسلوب معني يف التفكري والتعامل مع الناس الثقافة 

 األخالق. 

 *************** 
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 يف نتاج العرب الثقايف فقراً  ا يسمونه " أزمة الثقافة العربية " ويقررون أنّ بعضهم ابخلروج ممّ  وقد يستطرد املتحاورون، فيطالب     
يف النقد العلمي املنظم. مث يطالبون بتكوين ثقافة رفيعة قادرة على أن تلعب  اء، وجدابً العطاء وقلة فاضحة يف القرّ فاضحاً يف 

 دوراً اساسياً يف تقومي اإلعوجاج وتصحيح املواقف واإلرتفاع مبستوى املواطن العادي. 

ما بينها صل ابلثقافة ال سبيل إىل حصرها ووضع إطار شامل هلا يزيل يضاف إىل ما سبق تفسريات وتعريفات ومطالب تتّ      
 من الوحدة بينها.  من التناقضات وحيقق نوعاً 

من األفضل يف تقدير�  يضاف إىل املذاهب اليت ظهرت حىت اليوم فإنّ  ولكي ال يكون إسهامنا يف التعريف ابلثقافة مذهباً      
جيتمع فيها من املعرفة املثقف ؟ هل املطلوب أن يكون جعبة علم وحسب، يستوعب ما أن نتساءل ما هو املطلوب من اإلنسان 

املطلوب  يقوم به يف جمتمعه؟ أم أنّ  سلوكه الشخصي والدور العلمي الذي يف أي فرع من فروع النشاط الفكري، بغض النظر عن
 صل بكل أنشطة احلياة املادية واألدبية. يف جمتمع ذي أغراض بناءة تتّ  هو أن يكون هذا اإلنسان عضواً 

املثقف مهما يكن نصيبه من املعرفة هو إنسان قيادي يلعب دورًا تقومييًا يف  جيب  أن نقرر أبنّ  إلجابة عن هذا السؤالول     
نه نه إعداداً ميكّ ية كل طفل من أطفاهلما، حبيث يعّدافاألبوان املثقفان يلعبان دورًا أساسيًا يف صوغ شخص .صل هباالبيئة اليت يتّ 

ر له احلد األقصى من النجاح خاصًا يوفّ  العملية مع نفسه ومع أقرانه سلوكاً  فكر بطريقة معينة، وأن يسلك يف احلياةي من أن
خ ق فيه روح التعاون والتفاؤل ومينحه الفرصة الكاملة ما أمكن ذلك ليضيف إىل جمتمعه إجنازات مادية وأدبية ترسّ والطمأنينة ويعمّ 

 ء والطمأنينة. وحدة هذا اجملتمع الذي ينتمي إليه مبا حيقق للجميع السعادة والرخا

 املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية .  ا،والشأن هو نفسه حني ينتقل الطفل إىل املرحلة االبتدائية مث املرحلتني اللتني تليا�     

 س مع مسرية األبوين وبذلكإستمرارًا للنشاط الثقايف يف األسرة فال تتعارض مسرية املدرّ س ومن املفروض أن يكون نشاط املدرّ 
ض هلا الطفل فيما إذا كان نشاط قدر اإلمكان عن التناقضات وحاالت اإلحباط اليت قد يتعرّ  ية الرتبوية بعيدةتستمر العمل

 س يف غري اإلطار الثقايف األساسي الذي ينظم حياة األبوين. املدرّ 
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مث تستمر العملية الرتبوية يف املرحلة اجلامعية على الصورة نفسها ويف ظل القيم واألطماح واألغراض البعيدة ملا يسبقها من      
يا، من أن لج من اجلامعة واملعاهد العن الشاب املتخرّ التكامل الثقايف بني اجلميع وعلى النحو الذي ميكّ  املراحل. وبذلك يتمّ 

 هلا وضمانة هليمنة قيمها األساسية.  ليت يعترب احلفاظ عليها إستمراراً د روح األمة اجيسّ 

القيادات الثقافية وبني القاعدة ق مفهوم واقعي للثقافة وأن جيري حوار فعال بني يف ضوء هذا التعريف ميكن أن يتحقّ      
س مث الكاتب قافية " هو أن األبوين مث املدرّ الذي جيري اآلن ويساعد� على تفسري ما يسمى " األزمة الث الشعبية العامة. لكنّ 

املفكر يكشفون عن عجز فاضح يف خماطبة العقل والقلب عند الطفل يف أسرته والطالب يف مدرسته وجامعته والقارىء الذي 
 يبحث يف الكتاب أو وسائل اإلعالم املتعددة، عما يتجاوب مع ما يطمح إىل حتقيقه يف نفسه ويف جمتمعه. 

ران يف القيام مبهمتها أو عاجزان عن القيام هبا. فهناك غربة لثابت أن األبوين ومها عنصرا التثقيف األساسي، مقصّ من ا     
سني وبني فئة املدرّ بني  أن هذه الغربة موجودة أيضاً  تقوى اترة وتضعف اترة أخرى بني األبوين وبني أطفاهلما. والثابت أيضاً 

يف املرحلة اجلامعية بني األساتذة وبني جمموعة الطالب اجلامعيني. ومن  الغربة هذه أقل شيوعاً اجملموعات الطالبية. وال تبدو 
  وبني مجهور القراء. الطبيعي أن تشيع هذه الغربة وتنتشر يف احلياة العامة بني الكاتب واملفكر أو الفنان أو األديب والعاملِ 

 *********** 

اجلامعة هي مدرسة  ر ما قاله �ئب يف جملس األمة الكوييت من أنّ الكتاب ... وهي اليت تفسّ ر أزمة تفسّ هذه الغربة هي اليت      
 اثنوية عالية أل�ا تفتقد يف طالهبا روح البحث كما تفتقد حرية التفكري واحلوار.

لكن املشكلة اليت  ال خيتلف يف استعداداته العقلية والعاطفية عن أي قارىء يف أي جمتمع متقدم. إن القارىء العريب     
 ه إليه. هي مشكلة الغربة اليت يعيشها يف الكتاب الذي يقرأه، واملادة اإلعالمية اليت توجّ  يواجهها وال يستطيع التغلب عليها

القضا� اليت تطرح من قبل املؤلف واآلداب  ة بني املؤلف املنتج والقارىء املستهلك من أنّ على شيوع الغرب وليس أدلّ      
 صل هبموم القارىء املستهلك وليس فيها اإلجاابت اليت يبحث عنها. ا يتّ والفنون اليت تعرض عليه ليست ممّ 
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العربية أقصى ما يفعله املؤلف إن كان من فريق املفكرين واملتفلسفني، أو كان من األدابء والفنانني، هو أن ينقل إىل اللغة  إنّ      
وتشيع  وتصنع حلوالً أو ينقل إليها نتاجات أدبية وفنية تثري قيمًا ومشكالت  ،ما أخرجته فلسفات وعقول يف جمتمعات غربية

 ال تنتسب إىل بيئة القارىء العريب وال تستجيب ألذواقه.  أذواقاً 

 ت ومواقف تنتمي إىل بيئة غري بيئته.يف الفلسفة مل جيد فيها غري رؤية فكرية �بعة من معضال فهو إذا قرأ كتباً      

من مناذج اإلسهام التثقيفي الذي تقوم  م إىل القارىء العريب ابعتباره منوذجاً دّ لنأخذ على ذلك كتاب " الوجودية " الذي قُ      
ه كما يتبني لقارئه عرض لظاهرة ثقافية ترتبت على تراث ثقايف غريب من نّ ، فماذا جند يف هذا الكتاب؟ إلسلة " عامل املعرفة "به س

 أحدثتا ختريبًا رهيبًا يف أورواب. وقد عكست الوجودية ردود الفعل �حية، وأتثرت يف ضوء هذا الرتاث أبحداث حربني عاملينت
 كله بعامة.   خباصة والعامل الغريب الفكرية واخللقية والنفسية واإلجتماعية عند إنسان أورواب

سمى هي اليت أحدثت ما يو الرتاث الثقايف الغريب إىل جانب املآسي النامجة عن احلربني العامليتني  واجلدير ابلذكر أنّ      
عن قلق اإلنسان الغريب وكآبته وفرديته املفرطة وتشاؤمه وكفره ببعض القيم السابقة بل  أبسلوب التفلسف الوجودي، كشف

 من قبل.  قليدية اليت عرفها الغرب األورويبعقلية من طراز الفلسفات التومعاداته لكل فلسفة 

ا يشغله من القضا� األساسية؟ وهل يقدم إليه احللول أن جيد يف مثل هذا املوضوع إجاابت عمّ  فهل ميكن للقارىء العريب     
 املطلوبة هلا؟ 

 ************** 

ذا بشعرائنا وأدابئنا يتأثرون مبا يكتبه رت الظاهرة نفسها. فإوانتقلنا إىل الفنون واآلداب، تكرّ نا إذا تركنا ميدان التفلسف إنّ      
 لقارىء أو املشاهد العريب. والشأنه الصيغة واحللول واملرآة اليت تنعكس عليها مهوم اوأدابؤه وينقلونه إلينا على أنّ شعراء الغرب 

فنية اليت تتعاقب عند� هي مناذج منقولة عن مدارس فنية فرضتها يف عامل الغرب هو نفسه يف فنون الرسم والنحت. فاملعارض ال
اطن دليل واضح على عجز املو  دين على هذه املعارضندرة املرتدّ  ليس أنّ جيب ألذواقنا. أو قيم وأساليب ال تستظروف وطرحتها 

 ؟العريب عن تذوق ما يعرض فيها
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سبب األزمة هو القارىء أو املشاهد املستهلك لإلنتاج الفكري واألديب والفين، فلماذا ال جند  ما يقال من أنّ  ولو صحّ      
اوب بني القارىء وبني جت على وجود دليالً  الظاهرة نفسها يف ميادين أخرى؟ أفليس إقبال القارىء على شعر نزار قباين مثالً 

ذا افتقد� هذا على وجود هذا التجاوب؟ فإ راء العرب دليالً ليس رواج الكثري من الكتب الدينية يف أوساط القشاعره؟ أو 
هذا النوع من املهارات واملعارض يفتقد األصالة اليت  أنّ  ينالتجاوب يف ميادين الفكر والفلسفة والفنون بل والعلوم أيضا، فهذا يع

 د روح األمة. هي وحدها جتسّ 

 ************ 

جيابية بني ق املفاعلة اإلأو هي علم وسلوك. واألصالة فيها هي وحدها اليت حتقّ  وقيم، الثقافة معرفة وخالصة القول : أنّ      
 املؤلف املنتج والقارىء املستهلك. 

ال ابملعىن اللغوي وحسب بل ابملعىن احلضاري الشامل. فالثقافة  ،الثقافة حباجة إىل التعريب وهذا يعين بكل صراحة أنّ      
الذي يتحقق به ما مل ينتقل التعليم العلمي عند� من مرحلة احلفظ إىل مرحلة التطبيق العلمية مثال، ال حتقق إجنازات أصيلة 

جنازات أصيلة ما مل ختاطب عقل  حتقق إالفلسفية الالتعامل املباشر مع موضوعات العلوم يف الكون والطبيعة واحلياة. والثقافة 
نه ومشكالته ابلطريقة اليت متكّ  وما مل تتحاور مع مهومه بنيته الثقافية التحتية. ووقلبه، إنطالقا من تراثه الثقايف أ اإلنسان العريب

ي عاجزة عن تغذية ذوقه وتنمية ا تتكلم بلسان حاله. أما الثقافة الفنية فهإمنّ  لع عليهاه حني يطّ وتشعره أبنّ  ،ستجابة هلامن اال
 حساس ابجلمال عنده ما مل يقتحم الفنان أسرار الذوق عند العريب، وما مل يكتشف قيمه الفنية اليت يتعلق هبا قلبه. اإل

العلم  أنّ  ضعوا موضع القيادة وبني القاعدة العريضة للمواطنني . وال ننسى أخرياً أزمة الغربة بني من وُ  أزمتنا الثقافية هي إنّ      
تكون على مستوى األصالة فيها. وحنن ال خنرتع البارود حني نقول : والفكر الفلسفي واآلداب والفنون يف حاجة إىل أداة لغوية 

ا إعالن عن إستمرار األمية العلمية والفكرية اليت ستجابة ملعارف العصر. إ�ّ تقد اخلصوبة والسالمة والدقة واالأداتنا اللغوية تف أنّ 
وقصور� عن صوغ القضا� الفكرية بسبب الكسل يف عقولنا من �حية اثنية، وجهلنا حلقيقة  ،بها عجز� العلمي من �حيةيسبّ 

 األذواق والقيم اجلمالية عند املواطن العريب من �حية اثلثة. 
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ن الثقافة هو ما جيب أن نطلق عليه العامل النفسي العميق الذي حيول دون ظهور األصالة يف ميدا ر أبنّ جيب أن نقرّ  وأخرياً      
 الدونية " أمام العلوم واآلداب واألفكار والفنون القادمة إلينا من اخلارج. "إسم عقدة 

*************** 

  

 


