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1.مدخل 

العالم  جتتاح  التي  العوملة  حالة  فرضت   
احلضارية  احلالة  إزاء  املعقدة  اإلشكاالت  من  مجموعة 
التي تعيشها االمم وإزاء الثقافة التي تسودها وإزاء األدوار 
اخملتلفة « لتحقيق  املؤسسات  بها  تقوم  أن  ميكن  التي 
االنسجام والتوافق املستقبلي بني الثقافة واحلضارة»، وهو 
ما نسميه حداثية الثقافة . وألن حالة العوملة تعود جذورها 
إلى بدء الثورة الصناعية والثورة الفكرية والعلمية التي 
انطلقت في اوروبا في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر 
وما تالهما فإن االشكاالت الثقافية ليست جديدة في هذا 
اجملال. غير أن العالم الغربي الذي انطلقت فيه الصناعة 
صميمي  كجزء  املستنير  والفكر  والعلم  والتكنولوجيا 
من الفعل احلضاري لذلك العالم كان في معظم االحيان 
ً على إحداث التوازن والتزامن والتوافق املطلوب. وهذا  قادرا
جعل الثقافة الغربية ثقافة حداثية بشكل متواصل . أما 

يتمكن  فلم  العربي  الوطن  مقدمته  وفي  النامي  العالم 
حل  على  قادرا  يكن   لم  ألنه  االشكالية  هذه  حل  من 
والسائد  الثقافي  السائد  بني  والتناقضات  اإلشكاالت 
احلضاري من جهة، وبني املتدفق الثقافي واملتدفق احلضاري 
ثالثة  جهة  من  احلضاري»  وبني«املنجز  ثانية  جهة  من 
وبالتالي حتقيق حداثية  والتوافق املطلوب  التوازن  وإحداث 
الثقافة .  يعود ذلك إلى  بطء التغيير وسيادة ثقافة املاضي 
والفجوة بني ثقافة النخبة وثقافة اجملتمع وتقاعس الفعل 
احلضاري القومي والوطني على حد سواء . ولكن تسارع 
واالقتصادية  والتكنولوجية  العلمية  أبعادها  في  العوملة 
هذه  من  فاقم  قد  واملعلوماتية  والسياسية  واملالية 
اإلشكاالت وجعل من الصعب االطمئنان إلى أن املتغيرات 
سوف تتوازن تلقائياً،  وأن  الثقافة الوطنية والعربية سوف 
بل  املعاصرة  احلضارية  املعطيات  مع  كافية  بوتيرة  تتواءم 
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االنفصام  جتاوز حالة  فيها. وبالتالي ميكن  منتجة  وتكون 
من  احلياتي  الواقع  وبني  جانب  من  والثقافة  الفكر  بني 
جانب آخر . يظهر ذلك بوضوح في بطء النمو االقتصادي 
االجتماعي وفي ضآلة املشاركة في اإلجنازات احلضارية من 
علم وتكنولوجيا ومعرفة . وفي االنكشافات التي يعانيها 
العالم العربي في معظم مفردات احلضارة املعاصرة ابتداء 
ً بالدواء والغذاء واآلالت والتكنولوجيا وانتهاء  من املاء ومرورا

بالفضاء.

والثقافة  2. اجلامعات 
العربية بشكل بطىء منذ (140) سنة  بدأت اجلامعات 
ً خالل  اخلمسني سنة  ً وعددا ً ثم أخذت تتوسع حجما تقريبا
األخيرة وبشكل متسارع خالل العشرين سنة املاضية حتى 
طالبها  وعدد  العربية (320) جامعة  اجلامعات  عد  بلغ 
الرقم  وصل  حني  عام 2007، في  في  طالب  5.4 مليون 
طالب .  تضم  (220) ألف  الى 24 جامعة  األردن  في 
وخالل هذه الفترة كان تركيز اجلامعات بشكل رئيسي على 
التعليم، وهو واحد من املهام اخلمس الرئيسية للجامعة،  
وعلى مواجهة األعداد املتزايدة من الطلبة. لقد اقترن هذا 
اإلنفاق  مبحدودية   :  ً أوال التعليم  في  الكمي  التوسع 
 :ً وثانيا التكنولوجي.  والتطوير  العلمي  إلبحث  على 
العملية  على  االنغالق   :  ً وثالثا األساتذة.  أعداد  ضالة 
العقود  هذة  وخالل  كبير.  حد  إلى  الداخلية  األكادميية 
اخلمسة املاضية وفي إطار األحداث التي مرت بها املنطقة 
التي  والنهضوية  واحلضارية  الثقافية  والتحديات  العربية 
واجهتها األمة على شتى املستويات،  تضاءل دور اجلامعات 
 .ً ً وضمنيا ً وخجوال ً هامشيا إزاء مسألة الثقافة ليصبح دورا
تقوم  أن  عال  تعليم  اجلامعات كمؤسسات  تستطع  ولم 
بدورها في املساهمة البارزة في دفع احلراك الثقافي ال باجتاه 
على  الطلبة  وتخرج  تدرسها  التي  والتكنولوجيا  العلم 
أساسها، وال  باجتاه النهضة احلضارية املنشودة ،  وال في 
حل بعض املشكالت الثقافية التي تختلف متاما عن انتاج 
العامة  واشتداد  احلريات  تراجع  الى  ذلك  الثقافة. يعود 
وتدخل  اجلامعات  استقالل  الدولة، والى محدودية  قبضة 
على  السياسي  وتغليب  باإلدارة  الرسمية  السلطة 
أيضا   يعود  كما   . والثقافي  الفكري  وعلى  االقتصادي 
إنتاج علماء  به اجلامعات في  الذي قامت  الدور  إلى ضالة 
النمطية  بسبب  وبارزين  متميزين  ومهندسني  ومفكرين 
والقولبة وعجزها عن إنتاج قادة رأي طليعيني مؤثرين في 
توجيهه  على  اجملتمع . وقادرين  في  ومؤثّرين  العام  الرأي 

بالشكل الذي يعزز النهوض ويحسن قراءة املستقبل .
وألن املسألة الثقافية -كما يقول املثقفون- استنــفذت 
جهـودهـا فـي ثقافـة النخبـة أو إنتاج الثقافة ومفرداتها 
كما هي وكما ينتجها املثقفون (مع مالحظة  الغموض 
من  القليلة  القلة  فإن  املثقفني)   تعبير:  يكتنف  الذي 
الثقافة»  هندسة  حاولت «إعادة  واملؤسسات  اجملموعات 
ً وحداثية  الوطنية والعربية لكي تصبح وطنية وعربية حقا
مفردات  مع  وتواؤما  مالءمة  أكثر  لتصبح  مبعنى  فعال. 
والقومي  الوطني  األمن  ومتطلبات  املعاصرة  احلضارة 
وسائط  ساعد  وهذا  االجتماعي.  االقتصادي  والتقدم 
والتلفزيون  السينما  واحلديثة (وخاصة  التقليدية  االعالم 
التجاري  الترويج  وبرامج  والدولي  العربي  والفضائي  احمللي 
للمنتجات) أن تختطف عملية « تثقيف اجملتمع» وتزرع 
فيها جينات سقيمة حتمل معها تشويهات ثقافية بالغة 

التعقيد والسطحية واالغترابية .

ً مجددا 3.الثقافة 
تايلور  منذ  للثقافة  العديدة  التعريفات  من  الرغم  وعلى 
الثقافة  بتعريف  هنا  التذكير  من  بأس  فال  اآلن،  وحتى 
األفكار  من  املركّبة  املنظومة  هي  الثقافة:  واملثقف. 
والتقاليد  التي  والعادات  واالعتقادات واالمناط واألساليب 
والعقائدية   والنفسية  الذهنية  اخللفية  تشكل مبجملها 
والروحية للفرد واجملتمع  والتي يفكر من خاللها الفرد أو 
اجملموعة أو اجملتمع مع احمليط و يعبر فيها عن ذاته وجماعته 
وتطلعاته وطموحاته ويتخذ قراره ويبني مواقفه احلياتية 

إزاءها .

إنها باختصار متثل البرمجيات «software»التي يعمل 
املفردات  منظومة  أنها  أو  اجملتمع.  أو  الفرد  خاللها  من 
الناعمة التي يتم من خاللها تشكيل وعي اإلنسان بذاته 

وباآلخر، وباجملتمع وبالعالم .
 

»  أو «منظومة». ليست  ثابتة  وبالتالي فالثقافة «حالة
يتقدم  اجملتمع  أن  طاملا  ومتجددة  متغيرة  جامدة، وإمنا  وال 
ويتطور ويصعد مراحل جديدة من االرتقاء. على أن الثقافة 
ذات  في   ً واحدا  ً شيئا ليست  وأدائية  وظيفية  ولغايات 
اجملتمع، وإمنا ميكن قراءتها على عدة مستويات أو طبقات 

ميثلها الهرم الثقافي ألي مجتمع.
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للثقافة نوعية  4.معايير 

تستحق  تنوعها  على  الثقافة  أن  به  املسلم  من  أنه  مع 
النظر إليها باحترام وتفهم، بل وقبولها ألصحابها إذا كان 
حقوق  إطار  في  العقالني  الواعي  احلر  اختيارهم  هو  ذلك 
اإلنسان والقيم النبيلة والقانون. اال أن الثقافة ذاتها ومن 
نوعية  ملعايير  تخضع  أن  ينبغي  وأهلها  أصحابها  قبل 
والتفوق  النهوض  لعمليات  دافعيتها  مدى  على  للتعرف 
الثقافة  إخضاع  فإن  وبالتالي  واملنافسة.  واالستمرار 
التطوير  أو  للنقد  املتعددة  وبطبقاتها  اخملتلفة  مبكوّناتها 
أو إعادة البناء أو التجديد ال يعني أخذ  «موقف مضاد» 
أو «تنكر للثقافة» أو رفض الثوابت األمة أو غير ذلك من 
مقوالت، وإمنا يعني البحث في جتديد الثقافة وفي تأصيل 
انفصالها عن  دون  واحليلولة  وفي منع جمودها  حداثيتها 

احلياة املعاصرة.

إلى  فيها  النظر  ميكن  التي  املوضوعية  املعايير  ولعل 
ً في : الثقافة تتمثل أساسا

اإلنسانية  القيم  مع  وتواؤمها  الثقافة  انسجام  •مدى 
ارتقاء  في  يساهم  ومبا  املتجدد  إطارها  في  النبيلة 

اجملتمع .
التنمية  عملية  دفع  على  الثقافة  هذه  قدرة  •مدى 
باملقارنة  والتميز  التفوق  إلى  واالجتماعية  االقتصادية 
املدخل  هي  التنمية  تلك  باعتبار  األخرى  الشعوب  مع 

الرئيسي للتقدم .
العاملية  احلضارية  احلالة  مع  الثقافة  انسجام  •مدى 
مع  املثمر  اإليجابي  التفاعل  على  وقدرتها  السائدة 

احلضارات و الثقافات األخرى .
احملركات  إحدى  تكون  أن  على  الثقافة  هذه  قدرة  •مدى 

الرئيسية في التطور احلضاري الوطني واالنساني .
واإلبداع  واالبتكار  التجديد  على  الثقافة  قدرة  •مدى 

بعيدا عن التكرار واجلمود وإعادة إنتاج الذات.
واطروحاتها  مقوالتها  واستناد  الثقافة  علمية  •مدى 

ونتاجها إلى قواعد العلم احلديث وأساسياته.

الثقافي الهرم  5.مصفوفة 

هناك  أن  نالحظ  الثقافي  الهرم  طبقات  إلى  نظرنا  إذا 
الطبقات  هذه  في  تؤثر  املتجددة  املفردات  من  مجموعة 
ً وميكن ترتيب هذه املفردات في  ً أو سلبا وتعمل فيها إيجابا

طة هي مصفوفة الهرم الثقافي. مصفوفة مبسّ

ولعل أهم هذه املؤثرات هي : التاريخ والدين والعرق والبيئة 
والتكنولوجيا  والعلم  والفكر  واالجتماعية  الطبيعية 
إلى  إضافة  والدولي  الوطني  واإلعالم  والتعليم  واالقتصاد 

مؤثّرات خاصة لكل حالة على حدة .
وعلى الرغم من أن هذه املؤثرات تتفاوت في شدة تأثيرها 
الثقافة  لتاريخ  عاما   ً توجها هناك  أن  إال  الثقافة  على 
اإلنسانية يتمثل بالنزعة نحو االرتقاء. أما االجتاه التاريخي 
األكثر  املؤثرات  دور  بتزايد  فيتمثل  للثقافة  املستقبلي 
واملعرفية  املادية  بأبعادة  لإلنسان  احلضاري  ً باإلجناز  اتصاال
 ً ً هي األقل اعتمادا . وهذا يعني أن اجملتمعات االكثر تقدما
والتقاليد  والعادات  والتاريخ  العرق  على  ثقافتها  في 
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واملعتقــدات 
األكثر  الثقافة  صاحبة  .وهي   (  ً أبدا ذلك  غياب  (دون 
املتمثل  واالقتصاد  والتكنولوجيا  والتعليم  بالعلم   ً تأثرا

باإلنتاج والتنافس .

ً فهي األقرب إلى التأثر باملؤثرات  أما اجملتمعات األقل تقدما
ً بالعلم والتعليم  التاريخية واملعتقدية والبيئية واألقل تأثرا
وبالتقدم التكنولوجي . ومن هنا فإن النظر إلى مستقبل 
يستدعي  االرتقاء والتقدم  منظور  من  الوطنية  الثقافة 
العلم  االجتاه، أي  بذلك  الدافعة  املؤثرات  تلك  في  النظر 
تصبح  حتى  وتعزيزها  واإلبداع  واإلنتاج  والفكر  والتعليم 
بناء ما  اجملتمع  يعيد  وحتى  حداثية  بطبيعتها  الثقافة 

يستلزم إعادة البناء. 

الثقافة وعلمية  6.اجلامعات 

ثقافة  تقوم  أن  العصر  هذا  ً في  أبدا املقبول  من  يعد  لم 
ورؤى  وأفكار  ومفاهيم  قواعد  على  ما  وحداثية  معاصرة 
وافتراضات تتناقض مع العلم أو تلغي دور العلم كواحدة 
سواء على  اإلنسانية  احلياة  فــي  الكبرى  املرجعيات  من 
املستوى الفردي أو املؤسسي أو اجلمعي . وليس املطلوب 
بطبيعة احلال أن تتحول الثقافة إلى مادة علمية أو جتربة 
العادي  اإلنسان  يجد  ال  أن  املطلوب  ولكن   . مختبرية 
 ً ً ومرتبكا ممزقا الثقافي  مخزونه  إلى  يحتكم  حني  نفسه 
بني ما متليه عليه ثقافته وبني ما يقتضيه العلم احلديث. 
والسؤال هو كيف  تتحول الثقافة من الالعلمية إلى حالة 
العلمية ؟  ومن هي املؤسسات التي ميكن أن تؤثر في هذا 

االجتاه ؟

صحيح أن التعليم بحد ذاته ميثل أحد املداخل الرئيسية 
نحو علمية الثقافة وضمن شروط معينة أهمها علمية 
للتعليم  واخلاصة  العامة  والفلسفية  الفكرية  املرتكزات 
بسبب  أوال:  أهمها  ألسباب  يكفي  ال  ذلك  ولكن  ذاته. 
ً : ألن الثقافة اجملتمعية  صعوبة التحوالت الثقافية. وثانيا
ترافقها جهود  لم  إذا  التحويل  إبطاء عمليات  قادرة على 
غير  اجملتمعات  في  وخاصة  الثقافة  علمية  نحو  إضافية 
ً من عملية التحول اليتم إال  ً : ألن جزءا الصناعية . وثالثا
من خالل التحول الذي يقع لدى منتجي الثقافة واملثقفني 
  . اجلامعات ومنها  الرائدة  العلمية  واملؤسسات  أنفسهم 
لغة  وهي  العامية  بني  اللغوية  الفجوة  بسبب   :ً ورابعا
السواد األعظم من املواطنني) وبني الفصحى (وهي لغة 

التحول  يتم  أن  ميكن  والتكنولوجيا . هل  والفكر  العلم 
الثقافي باجتاه العلمية دون وجود مواد ونشاطات في هذا 

االجتاه؟ ومن ينتج هذه املواد وكيف ؟ 

عليها  بأن  اجلامعات  تشعر  بأن  اجلامعات،  دور  يأتي  هنا 
مسؤولية تاريخية نحو السهام في التحوالت االجتماعية 
التعليمية حتى  وراء العملية  الثقافية .  وأن ال تختفي 
يصبح أهل اجلامعة من طلبة وأساتذة وباحثني ومفكرين 
فيه  ستنخرط  الذي  اجلديد  مع  للتعامل  أهلية  أكثر 
األدوار  من   ً واحدا أن  ذلك  شيء.  كل  باعتبارها  اجلامعة 
التاريخية األساسية للجامعات يتمثل في التنوير الهادف 
في إحداث التحوالت احلضارية. مبعنى أن اجلامعة ليست 
مجرد مصنع «إلنتاج طلبة يحملون شهادات» وإمنا هي 
ميدان معقد إلنتاج أدوات التغيير وأشخاص التطوير وقادة 
بدورها  قانعة  تكون  أن  للجامعة  ميكن  كيف  التحول.وإال 
واملهارات  العلوم  أحدث  ً لتعليم  تسعى ظاهريا كانت  إذا 
ومتخلف.  متجمد  ثقافي  إطار  في  والتكنولوجيات 
ً من هذه املسؤولية تتعرف اجلامعات على مواطن  وانطالقا
الضعف العلموي في الثقافة التي تتعامل معها وتعمل 
على إزالة هذا الضعف مبختلف األسباب والوسائل مبا في 

ذلك برامج التعليم ذاتها.
هل  ؟  غائبة  العلمي  التحول  في  الرائدة  املراجع  هل 
علمية  غير  تيارات  هناك  هل  ؟  غائبة  العلمية  الثقافة 
لدى املثقفني؟ كيف ميكن حتفيز التفكير العلمـي والعقل 
العلمي لدى الشباب ولدى جسم اجملتمع ؟ ومن هنا فإن 
االجتاه ، وعلى جبهة  بهذا  تتحرك  بأن  اجلامعات مطالبة 
وانتهاء  والتطوير  والبحث  الدراسة  من  ابتداء  واسعة 

بإصدار النماذج الثقافية املطلوبة.

احلضارية املفردات  7. ثقافة 

تتطلب  اإلنسانية  احلضارة  في  كثيرة  مفردات  هناك 
الثقافات  هذه  تطوير  ويتطلب  بها  خاصة  جزئية  ثقافات 
والرؤية الطليعية من  املبرمج  اجلزئية واالرتقاء بها اجلهد 
ً من الثقافة اجملتمعية ومن  قبل اجلامعات لكي تصبح جزءا

ركات التقدم واالرتقاء. من أمثلة ذلك :-  محّ

العلمي التفكير  • ثقافة 
العمل   • ثقافة 

اإلجناز • ثقافة 
اإلنتاج • ثقافة 
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الرقمية • الثقافة 
العلمية • الثقافة 

واخملاطرة اجلرأة  • ثقافة 
الريادية • ثقافية 

اجلمال • ثقافة 
والكمال اإلتقان  • ثقافة 

الصحية، الثقافة         القطاعية – (الثقافة  • الثقافات 
البيئية .... الخ ) 

التفوق • ثقافة 
التنافس • ثقافة 

واإلبتكار االبداع  • ثقافة 
الخ  • ....الخ 

كيف ميكن ملثل هذه «الثقافات اجلزئية» أو ثقافات املفردات 
االهتمام  دورها في مجتمع ال يعطيها  تأخذ  أن  احلضارية 
للمثقفني  أو  ً لالعالم  بالضرورة جاذبا الكافي؟ وال تشكل 
قادرة  جهة  هناك  هل  عام؟  بشكل  الثقافة  ملنتجي  أو 
اجملتمع  ومدى حاجة  املفردات  أهمية هذه  استشعار  على 
وباحثيها؟ هل هناك  بأساتذتها  اجلامعات  أكثر من  إليها 
البرامج  في  املفردات  بناء هذه  في  الدخول  يستطيع  من 
الدراسية للطلبة أكثر من اجلامعات ؟ إن من  ينتج الثقافة 
ً أو مؤسسة اليعنيه األمر أكثر من  سواء كان شركة أو فردا
رواج املنتج ذاته وقبوله وانتشاره  بغض النظر عن أي شيء 
آخر .وإذا كانت هناك منتجات ثقافية أو ثقافات تسير باجتاه 
معاكس لهذه املفردات أو الثقافات (مثل ثقافة التواكل، 
وثقافة اخلوف، وثقافة التوظيف ) فمن هي املؤسسة التي 
ميكن أن تتعامل مع كل ذلك؟  إنها بكل تأكيد اجلامعات 
ومنشوراتها،  ومؤلفاتها  ومشاريعها  ودراساتها  بأبحاثها 
وبأساتذتها ومفكّريها وعلمائها وفالسفتها وباحثيها . 

اآلن من االهتمام إال  وهذا األمر لم تعطه جامعاتنا حتى 
الشيء القليل .

اجملتمعية 8.الثقافة 

بناء  إعادة  تتطلب  املعقدة  مبكّوناتها  اجملتمع  ثقافة  إن 
حقيقية. أوال : لتقليل دور ذلك اجلزء املعتمد على املاضي 
املفردات  ثقافة  أو  املكملة  الثقافات  لتطوير   :  ً وثانيا
ً : لتطوير الثقافة املعاصرة التي  احلضارية املعاصرة. وثالثا
مدى  على  الطبيعية  البيئة  فرضتها  مفردات  محل  حتل 
التاريخ  ً إلى  أساسا تستند  اجملتمعية  فالثقافة  العصور 

والبيئة الطبيعية واالقتصادية والى املوروث الشعبي كما 
تستند إلى ما تشيعه وسائل االعالم واالتصال وما تنتجه 
سلع  من  والترويجية  واإلعالمية  الصناعية  الشركات 
أو وهمية . كما  ورؤى وتطلعات حقيقية كانت  وخدمات 
وتستند الثقافة اجملتمعية في نفس الوقت إلى املعتقدات 
ميكن  والتي  احلداثية  اجملتمعية  الثقافة  ولكن  والتراث. 
الدين  ترى  التي  هي  وللتقدم  للتطور   ً دافعا تكون  أن 
وبعيدة  التطرف  عن  بعيدة  مستنيرة  رؤية  واملعتقدات 
عن التقسيم والتصنيف وتقوم على التسامح والتفهم 
أن تلعب  القراءة ينبغي  الرؤية  أو  والتفاهم . ومثل هذة 

ً بشكل أو بآخر . ً بارزا اجلامعات فيها دورا

أو  الشريعة  كلية  من  طالب  يتخرج  ً أن  مثال يٌقبل  فهل 
التعليمية  األسس  ويتفهم  يطلع  أن  دون  الدين  أصول 
والسياسية  والفكرية  واالقتصادية  والتكنولوجية 
دور  هو  وما  املعاصرة؟  واجملتمعات  املعاصرة  للحضارة 

اجلامعات إزاء كل ذلك ؟  

االتكال  ثقافة  ً من  نوعا تفرز  بطبيعتها  احلارة  املناطق  إن 
التغيرات  أن  ومع  احلراري.  لإلنهاك  نتيجة  والتراخي 
املباني  في  احلضاري  واالرتقاء  اخملتلفة  التكنولوجية 
ً في إلغاء التأثير  ً بارزا واألجهزة واملعدات ميكن أن تلعب دورا
االتكال  ثقافة  أن  املادية، إال  الناحية  من  السلبي  البيئي 
والتراخي قد تستمر مع اجملتمع بسبب ما يتولد عنها من 
ً أو  ً ثقافيا عادات وتقاليد وقيم . األمر الذي يتطلب تدخال
الذات واجلد واحلزم  إعادة بناء الثقافة باجتاه االعتماد على 

العقالني املنتج . 

وهذه مرة أخرى واحدة من املداخل الثقافية التي التستطيع 
التعامل معها بشكل عميق وبعيد املدى سوى اجلامعات.

والترجمة  والتأليف  9. الثقافة 

التطبيقي  العملي  املنظور  من  سواء  الثقافة  تطور  إن 
أن  ميكن  ال  والفلسفي  والعلمي  الفكري  املنظور  من  أو 
واألمناط   واألشكال  والعناوين  األعداد  توافر  دون  يتأتى 
الكافية واملتجددة واملتواصلة من الكتب واجملالت والوثائق 
والشرائط واألفالم املؤلفة واملترجمة . وأي ثقافة حداثية 
ميكن أن تكون في غياب أعمال مترجمة ومؤلفة في شتى 
الشرائح  ولشتى  املستويات  شتى  وعلى  التخصصات 
انتشار  من  الرغم  وعلى  والهوايات؟  واالهتمامات  واملهن 
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مفردات الثقافة في وسائط االعالم املسموعة واملرئية فإن 
ً يبقى  ً أو الكترونيا الكتاب املؤلف واملترجم واملنشور ورقيا
هو العمود الفقري آللية التطوير الثقافي في االنطالق إلى 

املستقبل واالنتشار في طبقات اجملتمع وشرائحه . 

إن املكتبة العربية فقيرة إلى أقصى درجة بالكتب املؤلفة 
 ً التي تظهر سنويا اجلديدة  العناوين  تتعدى  وال  واملترجمة 
العشرة اآلف عنوان وال تُباع منها أكثر من بضعة آالف من 
كل كتاب باستثناء الكتب التراثية واملواضيع األقل أهمية 

مثل : الطب الشعبي والطبخ وتفسير األحالم.

منه  كبير  جزء  في  والترجمة  التأليف  غياب  يعود   
والترجمة  التأليف  تعط  لم  العربية  اجلامعات  أن  إلى 
والبحثي.  العلمي  األساتذة  نشاط  إطار  في  اهتمام  أي 
ذلك أن تشريعات الترقية في اجلامعات تتيح لعضو هيئة 
أعمال  مجموعة  ضمن  واحد  بكتاب  يتقدم  أن  التدريس 
سنوات  إعداده  سيستغرق  الذي  الكتاب  ولهذا  للترقية 
 . أقل  أو  البحثية  للورقة  تعطى  التي  العالمات  نفس 
العربية  األقطار  في  وعددهم  األكادمييني  أن  جند  ولذا 
عن  انصرفوا  قد  أكادميي  ألف   (200) من  يقرب  ما 
احملدودة  النظرية  األبحاث  كتابة  إلى  والترجمة  التأليف 
ً من أهمية ذلك. هذا مع اإلشارة  االنتشار دون التقليل أبدا
إلى أن تشريعات اجلامعة ال متيز بني كتاب يحتاج تأليفه او 
ترجمته الى (5) سنوات أو اكثر وبني كتاب ميكن إجنازه في 

سنة أو بحث قصير ميكن إجنازه خالل بضعة أسابيع. 

يقومون  األكادمييني  من  فقط   (%10) أن  افترضنا  ولو 
ً لكان لدينا على املستوى العربي  بالتأليف والترجمة سنويا
ً . وهكذا نالحظ أن الثقافة  (20) ألف عنوان جديد سنويا
أضيق  في  إال  املترجمات  وال  املؤلفات  تسندها  ال  العربية 
التطوير  إمكانات  تصغير  على  يعمل  الذي  احلدود. األمر 
والعمودية  األفقية  االجتاهات  في  العربية  للثقافة  الذاتي 

على حد سواء.

والتطوير 10.البحث 

البحث  هي  للجامعات  الرئيسة  املهام  من  واحدة  إن 
والتطوير  البحث  التكنولوجي. ويعاني  والتطوير  العلمي 

في العالم العربي من اإلشكاالت الرئيسة التالية :-

والتطوير  العلمي  البحث  في  االستثمار  ضآلة   •
من  للفرد  دوالر   6 معدله  اليتعدى  بحيث  التكنولوجي 
و(15)  الهند  في  دوالرات   (8) مقابل   ً سنويا السكان 
اليابان (980) في  في  و(1100) دوالر  الصني  في  دوالر 

الواليات املتحدة االمريكية و (680) في اسرائيل .
للبحث  املتفرغني  واملهندسني  العلماء  حجم  ضآلة   •
دى متوسط  النسبة (5) باحثني لكل  يتعّ والتطوير وال 
مقابل  العربية  األقطار  في  السكان  من  اآلف  عشرة 

وإسرائيل . وأمريكا  اليابان  (70) و (80) و (90) في 
االبحاث . هذه  من  ينشر  ما  حجم  • تواضع 

احتياجات                     وبني  األبحاث  ً بني  تقريبا الصلة  • انقطاع 
االقتصادية . والقطاعات    اجملتمع 

على أن واحدة من املشكالت الكبرى ازاء  البحث والتطوير 
ً على مدى السنوات وهو تأثير نشر األبحاث  قد مت إهماله متاما
ونتائجها على الفعل الثقافي في اجملتمع. وباستثناء عدد 
ينشر  األبحاث  من  اجلزء األكبر  فإن  اإلنسانيات  فروع  من 
ً ال تصل  في دوريات خارجية أو وطنية محدودة التوزيع جدا
إلى اجملتمع احمللي حتى بعلمائه ومفكريه ومثقفيه. وهذا 
التفاعل  لها  يتاح  والقومية ال  الوطنية  الثقافة  أن  يعني 
مع هذه األبحاث ونتائجها اال في أضيق احلدود . فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن اجلامعات تشترط  في الدوريات أن تكون عاملية 
الثقافة  ينعكس على  ما  فإن  أجنبية  بلغات  وكثير منها 

الوطنية من نتائج األبحاث محدود للغاية. 
أما استفادة الثقافة الوطنية والقومية في أن تتطور من 
أكثر  فإنها تكون  االبحاث  تلك  والتأثير مع  التفاعل  خالل 

محدودية . 

تتحمل اجلامعات مسؤولية كبيرة في هذا االجتاه وعليها 
التحول والتجديد على النحو التالي :-

للنمو  الفرصة  وإعطاؤها  الوطنية  بالدوريات  • االهتمام 
الهند  فعلته  ما  وهذا  العلمية  األصول  حسب  والتقدم 

والصني وكوريا واليابان. 
للقارئ  مناسبة  ملخصات  بإعداد  الدوريات  هذه  • قيام 

أو املستفيد املثقف وغير املتخصص. 

ودراسة  املشكالت  بحل  لالهتمام  الباحثني  دفع   •
أو  ابتذال  دون  والقومي  الوطني  البعد  ذات  املسائل 

افتعال أو تسطيح.

إن موضوع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ال يقتصر 
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على االكادمييا وإمنا ينبغي ان ميتد ليشمل الطلبة والذين 
تبلغ نسبتهم (%3.7) من السكان في األردن و(1.5%) 
والتطوير  العلمي  البحث  أن  إذ  العربية.  األقطار  في 
بالغ  بشكل  يؤثر  أن  شأنه  من  الطلبة  لدى  التكنولوجي 

األهمية في حداثية الثقافة. وهذا يعني :

« أن على اجلامعات أن تدرب الطلبة على البحث والتطوير 
ي  تنمّ وأن  مشتركة  تخصصات  وفي  تخصصاتهم  في 
وللسلعة  املعلومة  عن  والتطوير  البحث  مهارة  لديهم 
لكي  املعلومة  هذه  وتشغيل  ولألدوات  وللنظام  وللجهاز 
املستقصية هي عقلية  املنقبة  الباحثة  العقلية  تصبح 
العمل  في  وينخرط  اجلامعات  من  يتخرج  الذي  الطالب 
زيادة ديناميكية  أن يعمل على  اإلنتاجي . ومن شأن ذلك 

التطوير الذاتي للثقافة الوطنية».

النقدي 11. العقل 

والثقافة  والفكر  العلم  واالبتكار في  واإلبداع  التجديد  إن 
االنسان. ويتطلب هذا  التحول في عقلية  دون  يتحقق  ال 
العقل، ومن  حالة  إلى  النقل  حالة  من  االنتقال  التحول 
حالة ما قبل العلم إلى حالة ما بعد العلم ، ومن العقل 
إلى  اجملمد  العقل  ومن  التحليلي،  العقل  إلى  الوصفي 
إلى  التحليل  االبداع، ومن  إلى  االتباع  الناقد، ومن  العقل 

التركيب، ومن املاضي إلى احلاضر واملستقبل. 
إن مثل هذه التحوالت ال تقع إذا لم تتم برمجة التعليم 
أثناء  ذلك  يتحقق  بحيث  ومضامينه  واقتراباته  وأساليبه 
مسؤولية  اجلامعات  على  تقع  هنا  والتعليم.  الدراسة 
والتركيبي  والتحليلي  النقدي  العقل  تطوير  عن  كاملة 
و في  الهندسة  التخصصات في  الطلبة في جميع  لدى 
واالقتصاد  األدب  وفي  الزراعة  وفي  االجتماع  وفي  الطب 
تخرجها  بعد  العقول  هذه  تخصص. وستعمل  كل  وفي 
والثقافة  النخبوية  والثقافة  املهنية  الثقافة  تطوير  على 

اجملتمعية باجتاه التجديد واحلداثية.

على  تقوم  حيث  اآلن  اجلامعات  في  التعليم  أساليب  إن 
معها  التفاعل  وليس  ونقلها  وتداولها  املعلومات  حفظ 
وحتليلها وتقدمها وأساليب التعليم التي تعتمد املذكرات 
وغياب  الطالب  لدى  املعمقة  القراءة  وغياب  املكتوبة 
مهارات البحث وغياب الرغبة في االبداع من شأن كل ذلك 
أو  الثقافة  إنتاج ذات  ان ينتج أجياال من اخلريجني يعيدون 
اجلاهزة  الثقافية  والفتاتات  والقطع  املفردات  فون  يتلقّ

يصنعها  التي  احلضارية  املفردات  ذات  استعمال  ويعيدون 
للحاضر  واالستسالم  املاضي  رؤية  إنتاج  ويعيدون  اآلخر 

ومن ثم فقدان املستقبل.

تفقد  كما  الثقافة  حداثية  تفعيل  في  دوردهم  يفقدون 
احلضارة الوطنية دورها في أن تدعم احلالة الثقافية . وهذه 

مسؤولية جامعية من الطراز االول.

من  الغالبية  أن  فهي  االجتاه  هذا  في  األخيرة  املسألة  أما 
االكادمييني قد تناسوا أن الشهادات العليا التي يحملونها 
هي دكتوراه فلسفة في تخصصاتهم وليست دكتور علم 
في التخصص. وهذا يعني ان عليهم ان يكونوا مفكرين 
وليس  به  يقومون  ما  كل  في  ومحللني  وناقدين  وباحثني 
دور  لهم  سيكون  ذاك  وإذ  ومعلومات.  علم  نقلة  مجرد 
والعقل  الفكر  باجتاه  الشباب  عقلية  تطوير  في  متميز 
تبدأ  وهنا  والفنون.  والتكنولوجيا  والهندسة  والعلم 
بالتحرك نحو احلداثية على  الثقافة اجملتمعية والنخبوية 

طريق االرتقاء والتقدم.

من نشـــاطات جـــامعة فيالدلفيا 


