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على أية حال في أدبيات كثيرة، إذا كان البحث الظاهري في موضوع الثقافة يقضي بالوصول إلى تعريف محدد له، وهو موجود 
فإن البحث المشخص يقود إلى اتجاه مغاير، ذلك أن الثقافة ال توجد إال في صيغة: ثقافات، إذ لكل مجتمع محدد ثقافة خاصة به. وبقدر 

ا، تزيده لبًسا، ما يعّزز "التعريف العام" اللبس اللصيق بهذا المفهوم، فإن عالقاته بمفهومات مجاورة، مثل الحضارة واأليديولوجي
األمر الذي يتجلّى في صيغ دارجة، مثل: حوار الثقافات، وحوار الحضارات، وحوار األديان التي تدور حول موضوعات متصلة 
ومنفصلة في آن معًا، ذلك أن بين الثقافة والحضارة عالقة، وأن بين الثقافة والدين عالقة أخرى. ولن يتراجع اللبس حين تأكيد أن 

القيم الثقافية في ترجمتها المادية، وأن الثقافة أزاحت الدين عن موقعه في األزمنة الحديثة، واستبقت عناصر منه. وإذا  الحضارة هي
كان األمر كذلك، وهو كذلك نسبيًا، فما وضع الثقافات "المستقرة" التي ال تتحّول إلى علم أو صناعة، وما الفرق فيها بين الثقافة 

بأن الثقافة، وهي تعبير حديث، قد احتلت موقع الدين في األزمنة الحديثة، فهل في الثقافات الحديثة،  والحضارة؟ ومع االعتراف
  األوروبية واألميركية خاصة، ما تحّرر كليًا من المنظور الديني؟

يد األخير، أن التقّدم يزيد مصطلح "التقدم الثقافي" الموضوع تعقيًدا، بسبب تعددية المستويات التي تحايث التقدم وتعني، في التحد
ادات ال يشمل الظواهر االجتماعية جميعًا، فالتقّدم في العلم والتقنية ال يمس دائًما المعتقد الديني وال يغيّر كثيًرا قضايا اللباس والع

أبعاد ثالثة: ال وجود  وآداب الطعام والمائدة، حال بعض المجتمعات األسيوية. واللبس في عالقته بالثقافة قائم في المحصلة النهائية في
لدين لثقافة في صيغة المفرد، فالثقافة اإلنسانية هي ثقافة المجتمعات اإلنسانية، وال وجود لكيان نقي مكتٍف بذاته يدعى الثقافة، ما دام ا

لتقدم إال فعًال إنسانيًا ال عنصًرا داخليًا في الثقافات جميعًا، وأن الالوعي اإلنساني، ثالثًا، قديم الجذور وال يمكن التحرر منه، وليس ا
  متكافئ المستويات، يجعل الماضي وثقافته يباطنان الحاضر وثقافته في آن معًا.

  

 تعاريف مختلفة

يوحي التعامل مع الثقافة بصيغة المفرد، وهو أمر مسّوغ منطقيًا، بوجود تعريف جامع مانع لها، يتيح األخذ به إدراك الظاهر، 
لخطأ. غير أن التحرر من التجريد النظري، وهو أمر تفرضه الوقائع المعاشة، يفتح سؤال الثقافة على بصورة شفافة وبعيًدا عن ا

المجال الذي يجب أن يقرأ فيه، وهو: المجتمع. فحال االنفتاح على هذا المجال تقع الثقافة على مسّميات متعددة آيتها المصطلحات 
مصائر الذي يحيل على "روح األمة"، والثقافة الوطنية الذي أخذ به الراحل أنور عبد اآلتية: الثقافة القومية، ذلك النعت المختلف ال

الملك، وهو يتحدث عن التحرر واالستعمار في كتابه (دراسات في الثقافة الوطنية)، محيًال أساًسا على عملية التعليم في زمن السيطرة 
ظيم، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، كتابهما (في الثقافة اإلنجليزية على مصر. لقد أصدر محمود أمين العالم وعبد الع

المصرية) الذي قرأ األدب المصري في عالقته بالسياسة، وباآلثار الناتجة عن "ثقافة رجعية" ال تأتلف والتحرر الوطني. وظهرت 
نية) التي هي تعريفًا: ثقافة نقدية بناءة في بيروت، في الفترة ذاتها، مجلة حظيت برواج في العالم العربي، وعنوانها (الثقافة الوط

للعقول الصالحة. وكان طه حسين قد سبق الجميع إلى الموضوع في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) الذي عطف التعليم على 
فة العربية الديمقراطية، وأوكل إلى التعليم الديمقراطي بناء مجتمع حديث، في انتظار النظام الناصري الذي مّهد لمصطلح "الثقا

الوحدوية"، حيث الثقافات القطرية ظاهرة مريضة عارضة. وواقع األمر أن مرونة مفهوم الثقافة، أو استعصاءه على التحديد، بصورة 
أدق، ربط بينه وبين السياق التاريخي المحدد سياسيًا، مسّوًغا مصطلحات متعددة، بدًءا من الثقافة الشعوبية التي ترجمتها نزعات 

للقومية العربية، وصوًال إلى "ثقافة التبعية" التي قالت بها مدرسة التبعية في أمريكا الالتينية، في سبعينيات القرن الماضي، معادية 
  وشهدت انتشاًرا واسعًا خارجًها.
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  الثقافة؟ما   
    تأمالت وأجوبة ناقصة

ا أن الثقافة دة، مانعًا عن المفهوم "االستقالل الذاتي" المفترض، ومبرهنً عفتح السياق التاريخي مفهوم الثقافة على استعماالت 
تقوم في أحوال البشر ونزعاتهم السياسية واأليديولوجية، كما لو كان في السياسة واأليديولوجيا معًا مرجعًا ال غنى عنه لتعريف 

، الثقافة وتناول أشكالها. ال غرابة في أن يضاف إلى المسميات السابقة تعبير "الثقافة السياسية" الذي كانت تعنى به األحزاب السياسية
  ذات مرة، و"الثقافة األيديولوجية" الذي كان، وربما ما يزال، اختصاص النظم الشمولية التي تحتفي بالمفرد وتعاقب المتعدد.

وإذا قرأنا سؤال الثقافة، في عالقته بالفئات والطبقات االجتماعية، نقف على ثنائيات: ثقافة العوام وثقافة النخبة، حيث األولى 
جتماعي" الذي منعه فقره من التحصيل العلمي، وإذ الثانية هي "ثقافة علية القوم" المتصّدرة اجتماعيًا وثقافيًا هي ثقافة "القاع اال

، األديب المصري محمد المويلحي إلى أبيه، إثر نشره كتابه 1900وسياسيًا. ولقد اشتكى "رجال الدين" أو "المشايخ"، في عام 
بية بالمعنى الحديث؛ ألن "الولد العاق" أخذ بثقافة العوام التي تبيح المبالغة و "الكذب" (حديث عيسى بن هشام)، وهو أول رواية عر

اللذين هما، وفق ما اعتقدوا، قوام الكتابة الروائية التي بقيت "منبوذة" في األوساط الدينية حتى اليوم. وقياًسا على ثنائية ثقافة 
، وهي: الثقافة الشعبية والثقافة الراقية، إذ األولى ثقافة موروثة من نصيب الجميع، العوام/ثقافة النخبة، يمكن الحديث عن ثنائية أخرى

بينما الثانية مجال لفئة لها أشكال معينة من الموسيقا والغناء والرقص والرسم واألدب، وهي اختصاص فئة تقف خارج "المجموع" 
ية السمعية، صعدت الثقافة الجماهيرية التي تأخذ بمعيار النجاح وال تقبل بمعاييره. ومع السطوة المتزايدة لوسائل اإلعالم البصر

كدة والشهرة واالستهالك الكمي، من دون أن تلتفت إلى المعايير الفنية الموضوعية، ذلك أنها تقيم رباًطا وثيقًا بين الثقافة والتجارة، مؤ
لحالين، "الثقافة النقدية" التي كان لها سياق معين ذات مرة في العالم الثقافة عمًال تجاريًا والتجارة، ربما، فعًال ثقافيًا. والمنبوذ، في ا

  العربي وخارجه.

تتعدد الثقافة وفقًا للوظائف الموكلة إليها التي تنوس بين تجديد "روح األمة" والثورة االجتماعية، وتتعدد اجتماعيًا في عالقاتها 
فل، أو: القمة والقاع الذي هو من اختصاص علم االجتماعي الثقافي الذي يقرأ بفئات اجتماعية غير متساوية تعتنق مبدأ: األعلى واألس

أشكال الثقافة في المرافق االجتماعية. كان عالم االجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو قد تحدث في كتابه (بؤس العالم) المترجم إلى 
ضعهم "هجرتهم" في وضع خارج عن القاعدة ويقصيهم عن العربية عن "المهّمشين الغرباء" في المجتمع الفرنسي/ من الذين ت

"المجتمع الذي جاؤوا منه"، وال يدرجهم في المجتمع الذي وفدوا إليه، منتهين إلى "هجنة ثقافية" بالمعنى السلبي، تبعدهم عن لغتهم 
  األولى، وال تقربهم من لغة "مجتمعهم الجديد".

الخاص بها، قائلة بالثقافة الفنية التي تنصرف إليها فئات ميسورة، والثقافة الجمالية إضافة إلى ما سبق، تتعدد الثقافة في المجال 
خالصة  التي تميّز بين القبيح والجميل، والثقافة الفلسفية المشدودة إلى قضايا الزمن والالنهاية. وكان األلماني ألفرد فيبر قد رأى الثقافة

ان العقل، وال يرتبطان بمصالح مادية، خالفًا لعالم االجتماع هنغاري األصل كارل في الفن والدين، بوصفهما عالمين مستقلين يرضي
مانهايم الماركسي النقدي الذي ربط الثقافة بأغراض الطبقات االجتماعية. واتكاًء على ما سبق، يمكن طرح سؤالين: إذا كانت الثقافة، 

روحي والجمالي، فما الموقع الذي يؤّمن لها خصوصيتها؟ وإذا كان في تصوراتها المختلفة، مرتبطة بالقومي والوطني والسياسي وال
  هناك من تعريف نسبي لها، فما هذا التعريف؟

يدور السؤاالن في حقل النسبي والمجزوء؛ ألن للثقافة وجوهها المتعددة وألن تعددية العقل تستنطق الثقافة بصور مختلفة، 
يفًا، كما للظواهر جميعًا، أبعادها المتعددة التي تتضمن التاريخي والقيمي واإلشاري فللثقافة في العقل المتعدد، والعقل متعدد تعر

والطقوسي، ولهذا تختصر الثقافة، في بعض العقول، إلى شكل مدرسي مكتوب يساوي بين الثقافة والتحصيل المعرفي الرسمي، في 
رة والتفاعل الحواري بين البشر وبالمساواة المعطاة طبيعيًا حين تقرؤهما عقول أخرى في منظومة قيمية تحتفي بالحرية والذاتية الح

  وتتقول ببشر حظوا بأقساط متساوية من العقل والقدرة على التفكير.

، حين قال: "إن الثقافة، والحضارة، عندما تؤخذ 1871كشف عن وجوه الثقافة المتعددة إ. ب. تايلور في كتابه (الثقافة البدائية) 
ي األوسع هي ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة واالعتقاد والفن واألخالق والقانون والعادات، وأية إمكانيات بمعناها األثنوغراف

أو عادات أخرى مكتسبة من قبل اإلنسان، لكونه عضًوا في المجتمع". ويتضمن التعريف، الذي عد رائًدا في مجاله، ما يدعوه 
ألعراف والعادات االجتماعية، من ناحية ثانية. لكنه ينسى في الحالين األزمنة االجتماعية الماركسيون بالبنية الفوقية، من ناحية، وا

الخاصة بالعناصر التي أدرجها في تعريفه، كما لو كانت القيم واألعراف والمعارف ال زمن لها. لذا، تبدو الثقافة ال حيّز لها، فهي 
تصورات نظرية آيتها المعرفة واالحتمال. وتقترب الثقافة، في تعريفها تشمل ممارسات عملية، مثل األعراف والعادات، وقيًما و

  العام، من مفهوم األيديولوجيا الذي يتوّزع على التصّورات النظرية والممارسات العملية المرتبطة بها، ويظل ناقص التحديد.

ايلور إلى تعريف أكثر تحديًدا؟ لن يغادر يتبقى السؤال الثاني: هل من تعريف مقنع للثقافة؟ وهل يمكن االنتقال من عمومية ت
الجواب النسبية الضرورية اللصيقة به؛ ألن حال الثقافة من المعيش االجتماعي وحدود تطّوره مرتبط، لزوًما، باألوضاع االقتصادية 

ًدا. مع ذلك، يمكن التقدم والسياسية. وسواء كان النقد الذي يقع على تلك "العمومية" واسعًا أو ضيقًا، فإن إمكان تجاوزه يظل محدو
بالتعريف: الثقافة هي التصورات والمعايير والقيم التي يأخذ بها مجتمع معين، في حياته اليومية، واالقتراحات العملية الصادرة عنها 

ني منه، ذلك أن التي تعيد إنتاج العالقات االجتماعية، وتحّدد آفاقها ونزوعاتها. واألساسي في هذا التعريف المفترض هو الجزء الثا
جزأه األول تتقاسمه الشعوب جميعًا، في حين إن ما يميّزها قائم في الوقائع العملية المتصلة بها، فبعض التصورات تحتفي بالمعلوم، 
وترى في مساءلة المجهولة "هرطقة"، إن لم تسبغ على الثبات أبعاًدا مقدسة، مقررة أن الثابت الذي يستأنف ماضيًا سبقه جوهًرا 
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حقيقة الخالصة، منتهية إلى تعيين الماضي زمنًا وحيًدا، وهو امتداد لزمن مقدس سبقه، وإلى تسويغ "الزهد" أو "الكسل" الذي قد لل
  يعثر على ما يبّرره في "فتوى دينية"، ال عالقة لها لزوًما بالدين.

بـ: "منهج في الحياة يخترق الممارسات اإلنسانية كان الراحل اإلنجليزي والناقد الثقافي واألدبي ريموند ويلمز قد عّرف الثقافة 
والعالقات االجتماعية جميعها". واستعاد في تعريفه المتأثر بماركسية اإليطالي أنطونيو غرامشي ما قال به تايلور، مع إضافة دالة 

األزمنة الحديثة" التي شّكلت مرحلة ترى في "الثقافة" كلمة "ملعونة، أي كلمة تتأبى على التعريف، أو ال تتعّرف إال إذا عطفت على "
حاسمة نوعية في التاريخ البشري. وإذا عددنا الثقافة معادًال لطرائق الحياة في المجتمعات المختلفة، يمكن تأكيد أمرين: ال وجود 

حدد يتأثر بغيره ويؤثر للثقافة المجتمعية، إال في إطار يؤّمن لها التفاعل والمجانسة. وال وجود للثقافة، إال داخل تاريخ مجتمعي م
  غيره فيه، من دون أن يفقد في الحالين خصوصيته بلغة عامة أو تميّزه بلغة نظرية أكثر دقة.

  

  بين الثقافة والتاريخ

إذا كانت الثقافة ترجمة لمعاش مجتمعي معيّن له تصوراته ووقائعه العملية التي تحيل في التحديد األخير على اإلنتاج وإعادته، 
ريف للثقافة، بمعزل عن سياقها التاريخي، يباطنه خلل ضروري. ويجب التذكير، والحالة هذه، بأن كلمة الثقافة ظهرت فإن كل تع

في أوروبا في القرن الثامن عشر، من دون أن يعني هذا إمكان نقلها، ميكانيكيًا، إلى مجتمعات مغايرة لم تعش تجربة "الزمن 
وروبي المشتق من "الزراعة" ال يعادل جذرها العربي الذي يستدعي أموًرا لها عالقة بـ األوروبي". ويجب التذكير بأن جذرها األ

"الرمح" وصقله، لكي يكون أكثر فاعلية. لذلك، لم تظهر الكلمة، في اللغة العربية، إال في القرن العشرين، وكذلك كلمة المثقف التي 
  بطة تاريخيًا عند العرب بالسلطة.جاءت لتقف، بقلق واضطراب، إلى جانب كلمة "الكاتب" المرت

لم يعرف العرب إال حديثًا كلمة الثقافة؛ ألن بالدهم لم تعرف السيرورة التاريخية األوروبية التي خلقت الكلمة وأعطتها دالالت 
والصواب محددة، ولم يعرفوا كلمة المثقف، بسبب سلطة متوارثة تسيطر على المجتمع وتقف خارجه، مؤكدة ذاتها مصدًرا للحكمة 

والكتابة. عبّرت البلدان العربية، في الحالين، عن وجودها "خارج األزمنة الحديثة" أو عن انبهار متوارث بـ "الماضي" يقمع التاريخ 
  ويكاد أن يلغيه، لوال "التاريخ الكوني" الفاعل في المجتمعات جميعًا.

متوارثة ال يختلف حالها في نهاية القرن التاسع عشر عنه في  في مذكراته الذاتية (األيام)، تحّدث طه حسين عن "ثقافة ريفية"
نهاية القرن السابع عشر، متوقفًا أمام "مشايخ الطريق" وهيمنة الشعوذة والقدرية والجهل، وسيرة عنترة والسيرة الهاللية. ومع أن 

افة تؤمن وحدته وأشكال التواصل فيه، فقد ذلك السلوك انطوى، بالتأكيد، على شكل معين من الثقافة، فال وجود لمجتمع من دون ثق
اتسمت تلك الثقافة بسيطرة "دين مشائخي"، من ناحية، وبوعي "تسليفي" ـ أولوية السلف على الخلف ـ من ناحية ثانية. تنوس الثقافة 

ني بريء يؤمن وال الريفية، بهذا المعنى، وفي الشكل الذي وصفه طه حسين، بين إجالل السلف، من دون معرفة تاريخهم، ووعي دي
 يسائل. ويتكّشف "استبعاد التاريخ" مرتين: المرة األولى في إلغاء مفهوم "السببية"؛ ألن الوعي الريفي يؤمن وال يسأل، والمرة الثانية

بيب في "استبعاد الجديد"، بسبب هيمنة نسق ثقافي وطيد يعرف الكتاتيب ال المدرسة، ويعرف الشيخ ال "المعلّم"، وال يعترف بالط
ويقّر "حكاية عنترة"، وال يدري عن "الرواية" شيئًا، ذلك أنها جنس أدبي حديث مرتبط بمجتمع مغاير. لقد اكتفى طه حسين بـ 
"التوصيف"، تارًكا "التحليل" لسالمة موسى الذي ميّز في كتابه (ما النهضة؟) بين المجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي، إذ األول 

يل إلى االختبار، ويكتفي بما ورثه وال يميل إلى المقارنة، وإذ الثاني مشدود إلى االختبار والمقارنة والمقايسة يؤمن بالكلمة وال يم
وتحويل "الكلمة" إلى معرفة متطورة والعلم إلى صناعة، مبرهنًا على نسبية المعرفة وفضائل الزمن المتغيّر والفكر الذي يغيّره 

  جتمع العربي زراعي أم صناعي؟ويتغيّر فيه. والسؤال هنا: هل الم

، عالقة الثقافة بالتاريخ، متخذًا من الثورة الصناعية مرجعًا 1983تأمل ريموند ويلمز، في مقدمة كتابه (الثقافة والمجتمع) سنة 
وطريقة  لها. والمقصود بالتاريخ أو بالتاريخي بصورة أدق، تحّوالت اجتماعية عميقة تستقدم ظواهر جديدة تعيد صوغ حياة البشر

، تفكيرهم، ذلك أن الثورة الصناعية أعادت تنظيم عالقة اإلنسان بالزمن، اعتماًدا على معيار اإلنتاج واإلنتاجية وتنظيم عالقته بالمكان
بل انطالقًا من داللة "المصنع" والطرق التي تفضي إليه وسكن التجمعات العمالية ووسائل المواصالت التي تمّده بالمواد األولية وتستق

منه المواد المصنعة. غير أن هذه المصانع، بمعنى اجتماعي جديد، هي التي جاءت بالنقابات وما صدر عنها من مطالب واحتجاجات 
أسهمت في توليد أشكال جديدة من الوعي السياسي والوعي االجتماعي، وصوًال إلى األحزاب والصحف العمالية، وإأدب متميز 

  وليتارية". الموضوع دعي بـ "الرواية البر

عبّر جديد الثورة الصناعية عن ثقافة الفضول المعرفي التي تستولد من المعلوم مجهوًال (تطوير التقنية)، وعن ثقافة اقتصادية 
موازية مأخوذة باقتصاد الوقت وتطوير اإلنتاج. وقد أفضت الثقافتان، داخل سيروة واحدة، إلى "ثقافة عمالية" تحتج على الحاضر 

يله. فبعد أن رأى العمال في بريطانيا، في بداية الثورة الصناعية، في اآلالت عدًوا لهم وعملوا على تحطيمها، أدركوا من وتقترح تعد
  خالل الممارسة الجماعية أن فقر حياتهم يأتي من الذين يملكون اآلالت وسياساتهم االقتصادية.

حوًال يتضمن توليد األفكار واختبارها واكتشاف الطبيعة والربط بين تتعيّن الثقافة، في حدود المجتمع الصناعي، فعًال مركبًا مت
األفكار المختبرة والصناعة، األمر الذي وّحد بين الثورتين العلمية والصناعية، وفتح آفاقًا جديدة لالقتصاد والدولة والقومية. لذا، 

بثقافة جديدة، وقادت وحدة الثقافة والحاجات، في تأثيرهما  يمكن القول: تعامل اإلنسان ثقافيًا مع حاجاته، وأمّدته حاجاته المتجددة
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  الثقافة؟ما   
    تأمالت وأجوبة ناقصة

وم المتبادل، إلى ارتقاء اإلنسان وتعميق تناقضاته في آن. وواقع األمر أن اإلنسان مزيج من الطبيعة والثقافة، ولكن ما يجعله إنسانًا يق
د عليها، اتكاًء على وحدة اإلرادة والمعرفة والفضول في ثقافته التي تحّضه في الشروط السوية على اقتحام الطبيعة وترويضها والتسيّ 

والعمل والتنظيم واقتصاد الوقت والطاقة اإلنسانية. هكذا، يصبح التاريخ مرآة الرتقاء القيم، ويصبح "اإلنسان" فاعًال في التاريخ 
  وصانعًا له، وصوًال إلى الزمن التاريخي الذي تفصح عنه آثار مادية غير مسبوقة.

تعريف الثقافة، فإن معناها المشخص يأتي من التغيّر الذي تضعه في المجتمع الذي يستدعي البشر ويغيّرهم، داخل  مهما يكن
عملية مفتوحة، تغيّر الثقافة والبشر والحاجات اإلنسانية. ولعل تأمل العالقة بين اآللة الطابعة والكتاب، وهو موضوع له أدبياته 

بما هي منهج شامل في الحياة"، في حدوده األكثر اتساًعا. فبعد أن كان الكتاب، قبل زمن االستنساخ الواسعة، يكشف عن معنى الثقافة "
اآللي، ملكية خاصة ضيقة من نصيب الميسورين والنخب االجتماعية، جعلته آالت الطباعة ميسًرا لـ "الجميع"، أي حّولته إلى سلعة 

  افة والمعرفة. قانونها البيع والشراء، وإلى مصدر سهل لنشر الثق

انطوى االستنساخ اآللي للكتاب، حال الظواهر االجتماعية جميعًا، على تناقض خاص به اختلطت فيه الثقافة بالتسليع والمعرفة 
بالتجارة. غير أن األمر ال يقوم في التسليع، وهو ظاهرة إنسانية عامة، بل في الدالالت االجتماعية التي ينتجها وتعيد تعريف الثقافة 

تفرض عليها اتجاهات مختلفة. فبعد صعود ما عرف باسم "الصحوة اإلسالمية" التي أعقبها مباشرة اتساع مجال اإلعالم السمعي ـ و
 البصري المتّوج بالقنوات الفضائية المتقاطعة، شهد العالم العربي ظاهرة "الدعاة الدينيين" الذين حّولوا "الرسالة الدينية" إلى سلعة

، فقبل حديث "الداعية" هناك إعالن لسلعة معينة وبعد الحديث إعالن تجاري آخر، األمر الذي يعيّن "الحديث من بين سلع أخرى
نفسه" إعالنًا تجاريًا بدوره. ومهما تكن األغراض المتصلة بالحديث الديني ـ الدعاية، وبعضها تهذيبي ومفيد، فإن هذا الحديث ـ 

عنى الغربي، ويختلف عنه في آن: يتقاطع معه وهو يجعل المادة الدينية ميسورة سهلة التناول، السلعة يتقاطع مع الكتاب ـ السلعة، بالم
فالكل يتعامل مع التلفزيون، ويختلف عنه ألن الكتاب ـ السلعة متعدد األغراض والمواضيع، وينطوي على الديني ويتجاوزه إلى 

ابلة لالختبار والتعيين، على خالف "الحديث الديني" الذي ال يحتاج إلى األدبي والفلسفي والمعرفي، وغيرها من المعارف المتعددة الق
  االختبار بالضرورة.

إن الفرق بين الكتاب ـ السلعة متعدد الموضوعات والحديث الديني المسيطر أحادي الموضوع هو الفرق بين ثقافة المجتمع 
لذي يأخذ الدين فيه موقع الثقافة، ويديّن موضوعات تبدو "مستقلة" الحديث الذي جاءت به الثورة الصناعية وثقافة المجتمع التقليدي ا

عن الدين، مثل الفن واالقتصاد واألدب، وصوًال إلى تلك الظاهرة التي أخذت مرة نعت "أسلمة العلوم". هذا الفرق هو الذي أشار 
ربي "علماء الدين"، كما لو كان الدين قوام المجتمع، إليه عبد هللا العروي وهو يتأمل نقديًا كلمة "العلماء" التي تعني في المجتمع الع

حاله من حال السلطة، وهو أمر اشتكى منه، في بداية القرن العشرين، الناقد األدبي السوري قسطاكي الحمصي، حين أّكد أن للغة 
  استعماالت مختلفة تتجاوز تفسير النص الديني والرجوع إلى مصادره.

السوق؟ وما العالقة بين العمل الفني المستنسخ آليًا والسلعة؟ يأتي الجواب في المحصلة األخيرة من ما العالقة بين الدين وثقافة 
درجة التطور االجتماعي التي تعيّن الثقافة الدينية حاجة لها جمهورها الواسع، في شرط معين، وتعين الثقافة الفنية سلعة لها مستهلك 

العلماء" في داللتيها المختلفتين، كما أشار العروي، مميّزة بين العلم والتقنية من ناحية واسع، في شرط آخر. تعود مرة أخرى كلمة " 
 والدين والثقافة الشفهية من ناحية أخرى. ويتكّشف التاريخ في الفرق بين الحاجات الثقافية المجتمعية، ذلك أن الثقافات المختلفة تعني

دعي عناصر الدين والعرق والطبقة "الحاكمة المسيطرة"، فإنه يستدعي أوًال التطور اختالفًا تاريخيًا. ومع أن اختالف الثقافات يست
العلمي ـ التقني الذي يغيّر منظور العالم ومنظومة الحاجات، بل أن هذا التطور هو الذي يفصل بين المجتمعات، في ثقافاتها المختلفة. 

 -لزمن واإلنتاجية واالكتشاف وتطّور العلوم، وثقافة المجتمع ما بعدلهذا، يمكن الحديث عن ثقافة المجتمع الصناعي التي تحتفي با
  الصناعي، حيث يخلي العمال المنتجون مواقعهم لـ "آليات" تتجاوز األفراد. 

ين يمكننا، اتكاًء على ما سبق، تأكيد فكرتين: إن التاريخ اإلنساني محصلة لمشاريع ثقافية متنافسة، وإن للثقافة الحيّة دوًرا في تأم
الحاجات المادية. ترمي هاتان الفكرتان إلى التحرر من التصور المدرسي للثقافة الذي يلغي اإلنسان ويحشر الثقافة الصّماء في حيّز 

نقد ضيّق بين القراءة والكتابة، وإلى تأمل الثقافة في اقتراحاتها العملية التي تعترف بالثقافات األخرى وترى في المقارنة بعًدا بناًء ي
، كاشفين عن تفوق طرف وضعف طرف آخر. غير 1905ثقافة القائمة ويشتق منها ثقافة جديدة. فلقد هزم الروس اليابانيين سنة ال

 أن اليابانيين، بعد ثالثة عقود، أنتجوا جيًشا جديًدا لعب دوًرا حاسًما في الحرب العالمية الثانية. ولم تكن "صين ماوتسي تونغ"، قبل
زراعية محاصرة باإلرادات األجنبية، قبل أن ينقلها شعار "القفزة الكبرى إلى األمام" بعد عقد من الزمن، إال ، إال دولة 1948سنة 

بداية مرحلة متطورة حاسمة. ال يعود التغيّر، في الحالين، إال إلى قرار سلطوي، وإن كان فيه شيء من ذلك، إنما يعود إلى ثقافة 
ية، وتلبي طموح المجتمع والسلطة معًا، أو إنها تلبي طموح سلطة مستنيرة؛ ألنها تلبي مجتمعية متفاعلة تضمن اقتراحات تحويل

  الحاجات المجتمعية.

على هذا، فإن الحديث عن الثقافة العربية المعاصرة ال معنى له، إال في إسهاماتها النظرية المطالبة بالتحويل المجتمعي والقابلة 
للتطبيق معًا، وإن كان نسبيًا. وثقافة كهذه تنقد الحاضر، وهي تتناول الماضي وتتعامل نقديًا مع التصورات االجتماعية القائلة بـ 

اء الحاضر على ما هو عليه، وهي ثقافة ماضوية أو ماضوية ـ تلفيقية، ال تختلف عن ثقافة مثقفين مستقلين من الشأن "الثبات" وإبق
العام. وينبغي التذكير بأن الثقافة النقدية، أي الثقافة الحديثة، تتناول المجزوء والمحدود والمشخص والقابل للتغيير، مثل: احترام 

معاقبة القفز فوق القانون، البعث بالمال العام، على خالف ثقافة المقوالت الكبرى التي هي ثقافة  الوقت، تأمين حقوق المواطن،
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سلطوية بامتياز، حتى لو كان لها شعارات "صالحة"، مثل الوحدة العربية وتحرير فلسطين، وذلك أن الثقافي النقدي يبدأ باإلنسان 
  ية قابلة للتفتح والنمو واالزدهار.وينتهي به، ما دام اإلنسان قيمة في ذاته، وإمكان

  

  الثقافة والحداثة وما بينهما

مهما تكن الفروق بين ثقافات المجتمعات المختلفة، فهي تحيل، منذ عقود عدة، إلى ثالثة مصطلحات شهيرة: الحداثة، ما بعد 
ما بعد الحداثي، وبين الحداثي وما قبل الحداثي، الحداثة، وما قبل الحداثة، من دون أن يعني هذا أبًدا وجود فوارق باترة بين الحداثي و

ال بسبب مصطلح "الهجنة الثقافية" التي تضع سلع مجتمع متقدم في سوق مجتمع "معّوق التقدم"، بل بسبب السوق العالمية التي توحد 
  المجتمعات جميعًا.

مفهومات، وعناوينه: الجماعة، التي تهمش الفرد، تنطوي الثقافة التقليدية، في أشكالها الواضحة البعيدة الجذور، على نسق من ال
واإلجماع الذي يحاصر االجتهاد الذاتي، والتراتبية الصارمة في "شكلها األبوي"، و "اللواذ باألصول الذي ينقل التراتبية من مجال 

  د. الفضول إلى مجال األزمنة، إذ الزمن السابق أفضل من الالحق، وإذ في تواتر األزمنة شيء من الفسا

وعلى خالف هذه الثقافة التي تنقض الحداثة وتنقضها الحداثة، فإن لهذه األخيرة نسقًا قيميًا ومفهوميًا مختلفًا ينطوي على المقوالت 
اآلتية: الفرد قيمة إنسانية محددة الحقوق والواجبات، وال يذوب في الجماعة وال تذوب الجماعة فيه؛ ألن قدرته على التفكير تمنحه 

اءلة والرفض واالقتراح. الفرد، والحالة هذه، قيمة إنسانية حّداها الحرية والمسؤولية، وإمكانية مبدعة بلغة معينة أو قوة حق المس
منتجة بلغة أخرى. وقد كان هيجل قد اشتق معنى المدينة من إنسان يجمع بين الحرية وروح المنافسة، مقتربًا من معنى الحرية 

اف يجب إنجازها، ومقتربًا من "روح األمة"، التي هي جمع من األفراد األحرار المقيّدين، إلى أهداف المنتجة، حيث للفرد الحر أهد
يوسع إنجازها حريتهم. وبداهة فإن اإليمان باإلنسان قيمةً حرة عاقلة األهداف هو الذي جاء بفكرة التقدم التي تضع أصل اإلنسان في 

  ن الذي جاء. مستقبله، وتعلن أن ما سيجيء به البشر خير م

ومع أن األساس في هذا المنطق ماثل في كلمة المستقبل، فإن معناه الحقيقي ثاٍو في "نقد األصل" وإعادة تقويمه؛ ألن حرية 
االنفتاح على الماضي تعني حرية االنفتاح على المستقبل، األمر الذي كان مرجعًا في توليد فكرة "المدينة الفاضلة". إن شغف تقييم 

ما جاء بـ "علم التاريخ" في القرن الثامن عشر (في أوربا). وبعيًدا عن التخيّالت المتعددة التي حملها "إنسان قرن  الماضي هو
التاريخ" واعتراها أكثر من خلل، فإن البعد الثقافي فيها تمثل (إضافة إلى أمور أخرى) في إطالق المتخيّل اإلنساني الذي جاء بالجنس 

ية ورفع العلم إلى مستوى عقيدة جديدة قّصرت، الحقًا، المسافة بين اإلنجاز العلمي والخيال العلمي، مثل ما الروائي وبالرواية العلم
  دّل جول فيرن في رواياته التي غزت الفضاء قبل غزوه، وبلغت قاع البحر قبل اختراع الغواصة والسفن العابرة للمحيطات. 

ثقافة اإلجماع" التي تأتي بقيم تهذيبية صالحة، من دون أن تكون فاعلة في مما ال شك فيه أن المنجز العلمي ال يأتلف مع "
  "التجارب العلمية"، وال في توليد إنسان فاعل عامة.

تتضمن "ثقافة العلم" التي تأتي من نمط الحياة والمناهج المدرسية معًا على قيم المقارنة والتعلّم والسير من المعلوم إلى المجهول، 
افة الحركة"، إن صح القول، أو ثقافة النقد والنقد الذاتي، ذلك أن المقارنة تعلّم، بقدر ما أن التعلّم إعادة اكتشاف وصوًال إلى "ثق

مستمرة للذات وقدراتها. والتعلّم، في منظور اإلنسان الذي يعيش في مجتمع حديث، ال يختصر إلى المدرسة "والمربي" والكتب، بل 
ار والقياس والنظر والتطبيق، وال يعنيه "العقل المغلق" في شيء. لذلك، فإن الكثير من االختراعات ينطلق من عقل حر يؤمن باالختب

العلمية، التي غيرت في مجريات الحرب العالمية الثانية، جاء بها "علماء" لم يذهبوا إلى الجامعة، ولم يكملوا تحصيلهم العلمي، كما 
(العلم والسيادة) الذي أظهر قيمة العلم في قدرة المجتمعات الراهنة على البقاء، وأكد  أشار األستاذ أنطوان زحالن في كتابه األخير

  دور القيم اإلنسانية الفاضلة في تخليق إنسان عاقل يعرف معنى العلم ويسهم في إنتاجه.

ي له آثار ثقافية، حال الفن الثقافة، في المنظور الحداثي، قوة توسع المجال الثقافي بوسائل ومواضيع غير ثقافية، أي بإنتاج ماد
السينمائي الذي هو مزيج إبداعي من التقنية وعلم الجمال. استولد هذا الفن ظواهر اجتماعية ـ فنية غير مسبوقة: الجمهور السينمائي، 

ستقلة بذاتها، وتعيين الصالة، النقد السينمائي، المجالت السينمائية، المؤالفة بين الموسيقا والصورة، والتمثيل الذي تحّول إلى مهنة م
لثقافية، الفن السينمائي، في النهاية، فنًا ديمقراطيًا يوائم األزمنة الحديثة؛ ألنه يستدعي مفهوم الجمهور، ال مفهوم النخبة. تبدو الحداثة ا

(مفهوم أدونيس للشعر بهذا المعنى، عالقة اجتماعية فاعلة، بعيًدا عن منظور رومانسي عربي يختزلها إلى كلمتين: اإلبداع، والمبدع 
  وغيره).

إن الربط بين "قوة الثقافة" وآثارها االجتماعية هو الذي يسمح بإعطاء الثقافة الحديثة تعريفًا واضًحا، نسبيًا، لكي تصبح القدرة 
و السمة األكثر على التدخل الفاعل في المجالين الطبيعي واالجتماعي. فالتدخل في الطبيعة، أي ترويضها واستثمارها وفك ألغازها، ه

وضوًحا لألزمنة الحديثة. ولم تكن "األفكار االشتراكية"، مهما يكن المآل الذي انتهت إليه، إال صورة حديثة للتدخل في المجال 
االجتماعي، انطالقًا من مفهوم "المساواة" المرتبط بعصر التنوير األوروبية. واتكاء على المفهوم األخير ظهرت أشكال مختلفة من 

  يمقراطية الحديثة"، ممثلة بـ: األحزاب، التظاهرات، النقابات، ومظاهر إبداعية مختلفة في الرسم والشعر والموسيقا وغيرها."الد
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  الثقافة؟ما   
    تأمالت وأجوبة ناقصة

الثقافة قوة، والقوة الثقافية تدّخل إبداعي في مجالي الطبيعة والمجتمع، وإرادة في تحويل المجتمع والطبيعة معًا. والثقافة الحديثة 
نساني من "المعطى المتوارث" واحتفال بالفضول المعرفي، وتوسيع للحجات اإلنسانية، ذلك أن القول بأن "التاريخ تحرير للمتخيل اإل

ارتقاء في القيم" صحيح تماًما، علًما أن هذا االرتقاء يصدر عن ممارسات إنسانية مشخصة تنقد قيًما قديمة وتأتي بقيم جديدة، مع 
  التي تأمر باالعتراف بالعدالة واحترام القانون وعدم العبث بحياة اإلنسان ورغباته. االحتفاظ بالقيم الكونية المحتملة

األمة والعقد االجتماعي والمجتمع المدني، فإن المقوالت -ومع أن استكمال تعيين مقوالت الحداثة يفضي إلى القومية والدولة
ل بتبادلية المواقع، فال معنى للحديث عن "مدرسة حديثة"، إال إذا الحداثية جميعًا ال توجد إال بما هي عالقات اجتماعية مترابطة تقب

أخذت بمناهج حديثة تفصل بين البالغة والتجريب، وتفصل أكثر بين العلم والميتافيزيقا، وال تنّصب "علم الدين" علًما للعلوم. وال 
نون، وال معنى للقومية، في الوعي الحديث، إال بما معنى للحديث عن القومية في مجتمع يحتفظ بـ "الكلمة" ويلغي الديمقراطية والقا

هي عالقة تكتمل بالعلمانية والديمقراطية وحقوق المواطنة، وإال اختصرت إلى شكل بالغي يساوي بين الواقع والكلمات، من دون 
  أن يعي فعليًا معنى الطرفين.

أمران ينبغي تأكيدهما مرة أخرى: ال تُختصر الثقافة إلى قضية الوعي ودرجاته؛ ألنها في التحديد األخير قوة منتجة تختلف 
فاعليتها باختالف الشروط التاريخية، وال يُقرأ المثقف بمقوالت الوعي واإللهام واإلبداع، فهو كائن منتج بدوره، وفقًا للتطور 

المثقف والثقافة واإلنتاج. ربما يكون في هذه اإلشارة ما يدفع إلى التمييز بين الثقافة و "الفولكلور  االجتماعي الذي يعين معنى
  ثقافية عربية "عالية الصوت"، ليس آخرها "مأثور" محمد عابد الجابري. األخيرة، مساهماتالثقافي"، وهذا األخير الزم، في العقود 

  

  الهوية والثقافة والتراث

فصل، نسبيًا، بين قومية وأخرى، على مستوى األعراف والعادات واللغة والتاريخ، ذلك أن شروط تكّون قومية في الهوية ما ي
معينة تختلف عن شروط قومية أخرى، متكّونة كانت أو ناقصة التكّون. ولما كانت الثقافة قائمة في تاريخ محّدد، كانت الثقافة، وما 

ر إليها طريقة شاملة في الحياة. إن هذا التعريف السكوني في عالم متغير محدود الفاعلية؛ تزال، مرجع الهوية األساسي، شريطة النظ
 ألّن في التغيّر ما يعيد ترتيب العالقات المندرجة في الهوية الممتدة من اللغة والوعي القومي إلى أشكال اللباس والممارسات الدينية.

بية منها، قد عرف في الزمن الحديث والمعاصر مرحلتين على األقل: في المرحلة وواقع األمر أن سؤال الهويات غير الغربية، والعر
"اآلخر" مهِدًدا، وأيقظ هوية مهدَّدة عليها أن تدافع عن نفسها بجميع الوسائل  المباشر بدااألولى التي تميّزت باالستعمار وحضوره 

بما هو قديم وثابت فيها، كي تكون واثقة بنفسها وقادرة على تحدي المتاحة. لهذا، كان على "األنا" أن تتفحص إمكاناتها، وأن تتمسك 
  "اآلخر" واالنتصار عليه.

ومع أن هذا التصور الذي واكب عصر التنوير العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن 
التحرري جاء ببدايات هوية جديدة  -"، فإن مشروعه الوطنيالعشرين، قد احتفى باللغة والدين وإمكانات اإلنسان العربي "المستيقظة

التحررية التي تحتفظ بالموروث وترّهنه. -"قيد اإلنجاز" تقرأ العالقات جميعًا، بما فيها اللغة والدين، من وجهة نظر وظيفتها الوطنية
علة تصنع وال توّرث، ذلك أن الهوية الموروثة قال هذا المشروع المنفتح على المستقبل وعلى الفعل الالزم لصياغته: إن الهوية الفا

الثابتة انعكاس لزمنها الذي عاش مرة وانتهى. وإذا كان لكل زمن تاريخي حاجاته، فإن الحاجة المتجددة تقضي بهوية متجددة تلبي 
اث، وأطلق إمكانية وقائع المعاش، قبل أن تنصاع إلى ما جاء في كتب التراث. وبسبب ذلك أخذ عصر النهضة بمفهوم ترهين التر

  القراءة والتأويل، بعيًدا عن فكر سكوني يضيف التراث إلى المعيش، من دون أن يعي داللة العالقتين معًا.

واألكيد أن الثقافة، كما التراث، قوة، إذا تم التعامل معهما انطالقًا من مفهوم الحاجات اإلنسانية المتجددة. واألكيد أيًضا أنهما 
لحاجات الفعلية وال تلبيها، إذا تم التعامل معهما بفعل بالغي يحتفي بالكلمات وال يكترث بالوقائع، بل إن في قوة مضادة تخذل ا

االحتفال بالكلمات وتهميش الفعل والواقع ما يخلق منظوًرا وثوقيًا قريبًا من االستبداد. لهذا، ال معنى لما يدعى المشروع الثقافي 
نافسيًا يقارن بين إمكاناته وعناصره وأحوال مشروعات مغايرة، ذلك أن غياب المقارنة يرضي الهوياتي، إال إن كان مشروًعا ت

 أوهاًما ذاتية تحكم على "الهوية" بالموات، معتقدة أنها تستنهضها. وما مفهوم المقارنة، على صعيد الهوية، إال وعي األسباب التاريخية
هزيمة في عالقته بالهوية ملتبًسا يثير االرتباك. بل يمكن القول، ومن دون التي تنصر هوية وتهزم أخرى، حتى لو بدا مفهوم ال

الدخول في تفاصيل كثيرة: يفرض مفهوم "اإلحياء"، مهما كان مجاله، على الهوية أن تعيد تنظيم عناصرها، أي أن تقوم بنقد ذاتي، 
الهوية من تعددية العناصر المندرجة فيها، بقدر ما أن دليل  وأن تأخذ من الهويات المختلفة عنها عناصر معيّنة مفيدة لها، ذلك أن قوة

  قوتها اعتراف غيرها بها، واعترافها بأن الهويات اإلنسانية المختلفة مزيج من الوحدة واالختالف. 

أو عن  على هذا، فإن االفتراض القائل بوجود اختالفات شاملة بين الهويات المختلفة تعبير عن وعي ال تاريخي، بلغة مهّذبة،
"عماء مرغوب" بلغة أخرى؛ ألّن زعًما كهذا يقول به "المنهزمون" الذين أخفقوا في امتالك ما يميّز "اآلخر" قوة عسكرية كانت أو 
ملبًسا وسكنًا وتمتعًا بالحياة. وينتقل عندها تصّور الهوية من "المقارنة" إلى الكراهية، ومن "موضوعية االختالف" الذي يفّسره 

ى هوس "الفرق الشامل" الصادر عن أيديولوجيا فقيرة منقطعة عن التاريخ. وقد يكون في "هوس الفرق" ما يبّرر التخلّف، التاريخ إل
  ويجعل من الجهل نعمة ومن الفقر فضيلة.
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إذا كان السياق النهضوي العربي الباحث عن أفق منتصر قد ربط وعي الهوية بالتهديد الخارجي والرد الموضوعي عليه، فإن 
السياق العربي المهزوم، في العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين، استعاض عن وعي التهديد بأوهام "الخصوصية المطلقة"، 
وفقًا لوعي شكالني يلغي معنى الهوية واآلخر والتاريخ. من هنا، جاء أنصار الخصوصية المطلقة برفض كل ما له عالقة بـ "الغرب 

عقالنية والديمقراطية ورفض فكرة المستقبل. ولعل هوس الخصوصية المطلقة، وهو وهم أيديولوجي ال المنتصر": رفض العلم وال
أكثر، هو في أساس االستعادة الفولكلورية للماضي التي أقنعت "البعض" بأن العودة إلى "لباس المسلمين األوائل" محاكاة لحياتهم 

في القدرة على اإلنجاز المادي، وفي التنافس مع "اآلخر المختلف" والتفوق عليه. وتأمينًا الستمرار الهوية، علًما أن المطلوب ماثل 
إن اختصار التاريخ إلى هوية فولكلورية قوامها "اللباس والعبادات المجزوءة" يمثّل انسحابًا من التاريخ ولواذًا بماٍض يختلف عن 

ون، بال دراية، المقوالت االستشراقية الكالسيكية عن "العرب الحاضر اختالفًا كامًال. الطريف أن غالة الخصوصية المطلقة يطبق
المسلمين" التي ساوت وتساوي بين الغرب والديمقراطية واالحتفال بالعلوم، وبين اإلسالم واالستبداد واضطهاد المرأة واالغتراب 

  الجوهري عن العلم والمحاكمة العلمية.

ة التي ال ترى في "اآلخر" إال اختالفه، والهوية بما هي مشروع ثقافي تنافسي، إن الفرق بين الهوية الثقافية الماضوية والمغلق
هو الذي يربك معنى "التراث" إرباًكا كامًال، ويجعله حاضًرا وغير حاضر على اإلطالق، فال وجود للتراث بصيغة المفرد، ووجوده 

يجيش بالحركة ويتخلّف ويسّوغ التخلّف في تصّور نقيض، من التصور الثقافي الذي يأخذ به يرتقي ويصبح فاعًال في تصّور عقالني 
فكما أن الهوية ال تطلب لذاتها، فإن التراث ال يقصد لذاته. لماذا "اكتشف" عبد الرحمن الكواكبي، وهو الشيخ المسلم المثقف، هوية 

، إلى اللغة العربية قوة هائلة 1906 العرب في نهاية القرن التاسع عشر؟ ولماذا عزا حافظ إبراهيم، في كتابه (ليالي سطيح) سنة
  منقذة؟ لمس األول ضعف العرب قياًسا باألتراك وغيرهم، وقرأ الثاني هوان المصريين في زمن االحتالل البريطاني. 

دخل الطرفان إلى "عالم الهوية" من باب وعي الضعف الذاتي أمام "اآلخر" وضرورة تجاوزه، بعيًدا عن المنطق المتهافت 
صر الهوية إلى "الفولكلور" واللواذ الوهمي بالماضي. فليس المطلوب سرد أمجاد الماضي، إنما المطلوب الوعي بمدى الذي يخت

"هوان العرب" في الحاضر وأسبابه. يجعل هذا من "الحاضر" الزمن الفعلي لسؤال الهوية، فهو الزمن الذي انتهى إليه الماضي الذي 
االنطالق منه إلى المستقبل الذي هو حاضر وغائب في آن. يصبح التراث، في هذا التصور،  لم يعد قائًما، وهو الزمن الذي يتم

موضوًعا من الحاضر، بل يصبح الحاضر مرجعًا لقراءة التراث، بدًال من أن يكون التراث مرجعًا لقراءة الحاضر. فخالد بن الوليد، 
صبح جزًءا من التاريخ حين يكون له في الحاضر امتداد فعلي ينتسب إليه، العبقرية العسكرية النادرة، جزء من التاريخ وحكاية معًا: ي

  ويتحّول إلى مجرد حكاية، حين يصبح الرجوع المتكرر إليه تعويًضا "وهميًا" عن هزائم الحاضر. 

ن االنتصار وواقع األمر أن االنشغال الشديد بالهوية من اختصاص المهزومين، حال تقديس الماضي واالنبهار به. وبقدر ما أ
الذي يترجم ذاته في إخضاع خصومه يمثّل هوية المنتصرين، فإن هوية المهزومين "الثابتة" من تجّدد هزائمهم، بل يمكن القول من 
جديد: إن صنع الهوية مشروع ثقافي تنافسي قوامه "أنا" تقارن ذاتها بـ "آخر"، وتعرف نقدي فاعل على إمكانيات الطرفين، لمعرفة 

تالف بينهما. هذا الفعل هو الذي يؤسس لمعنى الهوية ويمّدها بشرعية تاريخية، ونقف مرة أخرى على الفرق بين الثقافة أسباب االخ
  بما هي قوة إبداعية محررة، والثقافة بما هي موروث سكوني لصيق باستبداد العادات.

لفية الثالثة"؟ أليس عندنا مظاهر حداثية تبرهن أننا نطرح في النهاية سؤالين: ما هويتنا بوصفنا عربًا وقد دخلنا إلى عوالم "األ
نعيش بوصفنا عربًا في زمن الحداثة وما بعد الحداثة أيًضا؟ السؤاالن سعيدان ومشبعان بالخطأ معًا. تبرهن الوقائع المادية المعيشة، 

شون ظاهريًا في القرن الحادي والعشرين، في مستوى العلم والتكنولوجيا والدولة والسلطة وحقوق التعبير والمواطنة، أن العرب يعي
وأنهم يعيشون، فعليًا، عند التخوم األخيرة للعصور الوسطى. ولعل العودة إلى أحوال الفضول المعرفي والفلسفي والسياسي، الذي 

، تكشف عن اغتراب عاشه العالم اإلنجليزي إسحق نيوتن والفيلسوف والفيزيائي الفرنسي رينيه ديكارت والفيلسوف الهولندي سبينوزا
العرب عن التاريخ الكوني، ورفضهم التعامل النقدي الحر وقضايا طرحت منذ قرون. ال عالقة لهذا، طبعًا، بما يمكن أن يدعوه 
مستشرقون غربيون أو عرب بـ "العقل العربي"، ذلك أن األمر كله مرتبط بتاريخ تشّكل السلطات العربية في "األزمنة الحديثة"، 

  ا بالبنى السلطوية وآثار التبعية والفرق بين المعيش والمقال، وبين األيديولوجيات الوهمية والوقائع المشخصة.وبعالقاته

أما عالقتنا بالحداثة وما بعد الحداثة التي أعطى فيها بعض المفكرين العرب إسهامات نقدية المعة، فيمكن أن تختصر إلى تعبير 
عرب حداثيون بال حداثة: حداثيون في مستوى االستهالك والرغبات االستهالكية والخطاب واضح وغامض في آن معًا، ويقول: إن ال

المتعالم الفارغ، ومنقطعون عن الحداثة، على صعيد اإلنتاج وأشكال السلطات الحاكمة والمساهمة الفعلية في الحضارة اإلنسانية، 
  ني"، ولو بصورة مجزوءة.وعلى صعيد التحرر من االغتراب اإلنساني وإنجاز "التحقق اإلنسا

إن سؤال "ما هويتنا؟"، مهما تكن مقاصده، شكالني وإنشائي وضيق األفق وبعيد عن السؤال الضروري: ما عناصر الهوية 
التي نحتاج إليها، لكي ندخل إلى القرن الحادي والعشرين والقرون التي سبقته؟ ولماذا عاش العرب مظاهر الحداثة الخارجية، ولم 

ية المعقدة التي تتضمن االقتصاد والسياسة واللغة اليومية. وتعترف الهوية الثقافية القابلة للحياة، في يعيشوا الحداثة في عالقاتها الماد
زمن العولمة، باآلخر المختلف وتنافسه، مدركة أن الذي ال يعيش واآلخرين وينافسهم، في عالم إنساني متعدد القيم، فال هوية له؛ ألن 

وية باحثة عن أفق. وتجعل هذه العالقة الثقافة الهوية في حالة اضطراب وسيولة وتغيّر، اآلخرين يشكلون عالقة داخلية في كل ه
وتصيّر إعادة بنائهما إلى فعل مجتهد ال ينقصه اإلبداع والتعقيد، األمر الذي أطلق في الدراسات النظرية تعابير مختلفة: السياسة 

ويات الهجينة التي تؤكد أن الهوية الخالصة المشدودة إلى النقاء ال وجود الهوياتية، سياسات صنع الهويات، الهويات المتقاتلة، واله
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لها، إن لم تكن تثير السخرية ال أكثر. إن االختالف الثقافي له قيمة أخالقية وثقافية وتراثية، شريطة وعي نقدي حديث بالثقافة 
  واألخالق والتراث.

  


