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رجب  ١٤٤٠هـ  -مارس ٢٠١٩م

معنى الثقافة في ظل التحوالت االجتماعية
منال المعمرية
�إنَّ ثقافة ال ُعنف اجلاحمة التي تتغلغل يف ُمتمعاتنا العربية والإ�سالمية يو ًما بعد يومُ ،تعترب امل�سبب الرئي�س لزيادة ال�صدامات ،وتو�سيع فجوة الفرقة والتنابذ يف
عاملنا املعا�صر .ويف ظل التحوالت املُت�سارعة ووجود البواعث وامل�سببات التي تعمل على تثوير هذا العنف ،ما �أحوجنا �إىل �إ�شاعة �أفكار ال�سلم والت�سامح ،واالعرتاف
يرد يف هذا املقال �أهم ما ُذكر يف مقال الكاتب حممد بن الطيب؛ �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية والت�صوف يف جامعة منوبة يف تون�س.
بالآخر املُختلف ،والتعاي�ش معهِ .
وهو املقال الذي ن�شرته جملة التفاهم حتت عنوان «م�س�ؤولية النخب الدينية والثقافية يف �سلم املجتمعات وت�ضامنها».

يقول الكاتب� ،إن من الظواهر الغريبة واملتف�شية والتي
تلفت النظر ،هو وجود فئة م�ؤثرة من النخب واملثقفني
ال �ع ��رب�� ،س��اه�م��ت ب���ش�ك��ل رئ�ي����س ووا� �ض ��ح يف ت ��أج �ي��ج ن��ار
الفنت وال�صراعات وتفتيت املجتمعات وانق�سامها ،وهو
ما يجعلنا نتعجب من الدعوات املحر�ضة الهائلة ،التي
تبثها ه��ذه الفئة وتن�شرها ُمقابل ال��دور ال�سلمي الذي
من املفرت�ض �أن يع ّول عليها ب�شكل خا�ص.
ي�ك�ف��ي �أن ن �ق ��ر�أ اجل ��رائ ��د ون���ش��اه��د ال�ب�رام ��ج احل ��واري ��ة
ال�صاخبة ،حتى نكت�شف ما فيها من خطابات م�شحونة
بالعنف وال�ت�ع���ص��ب ،ومم �ل��وءة ب��ال�ك��ره و�شيطنة الآخ ��ر،
وك � ��أ َّن ال�ت�ع��اي����ش م��ع املختلف �أ��ص�ب��ح ��ض��ر ًب��ا م��ن ��ض��روب
امل�ستحيل؛ ف�ترى رج��ل ال��دي��ن �أو املثقف الكبري ،يرعد
منافحا عن م�صالح فئوية ،ومداف ًعا عن انتماءات
ويزبد،
ً
مذهبية �ضيقة و�أحزاب حمدودة ،ويف مواقف �أ�شد حدة،
يحدث يدلق كوب املاء على وجه خ�صمه �أو يعتدي عليه
بالكالم �أو حتى ال�ضرب ،فتمتد الأل�سن وتطول الأذرع،
حتى يتحول امل�شهد من طاولة حوار م�ستديرة �إىل حلبة
مفتوحة للم�صارعة بالقرون!
م�ث��ل ه ��ذا و�أك �ث��ر ،ي�ح���ص��ل يف زم ��ن ت�ق��اع���س��ت ف�ي��ه ه��ذه
النخب عن دورها اجلليل ،وتنا�ست ر�سالتها الأ�سمى يف
�إ�شاعة ال�سلم ،وتوحيد املُجتمعات واحلث على ت�ضامنها،
وت �ع��زي��ز ت��آل�ف�ه��ا وت �ع��اون �ه��ا ،وت �ق ��دمي م���ص�ل�ح��ة ال�ب�ل��دان
ووحدة الأوطان و�أمن ال�شعوب على �أية م�صالح وحتزبات
�أو م�آرب �أخرى.
عن مفهوم النخبة
لقد �شاع هذا املفهوم بني ال َّنا�س للداللة على ال�صفوة من
املُجتمع ،تلك التي يتميز �أف��راده��ا بالتفوق على العامة
بالعلم واملعرفة ،مما ي�ؤهلها لدور القيادة ويرفعها ملقام
الريادة ،فهي طليعة املجتمع التي ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف
حتوالته وتوجهاته وحتركاته ووعيه.
وه�ؤالء هم من ي�ساهمون يف �إنتاج اخلطابات امل�ؤثرة على

اجل�م�ه��ور ،فلهم ت��أث�يره��م امل�ع�ن��وي ال�ك�ب�ير ،و�أدع �ي��ا�ؤه��م
الذين يتبنون خطاباتهم.
ومن هنا يتجلى الدور احليوي املنوط باملثقف ،يف تقومي
وت���ص�ح�ي��ح امل �� �س ��ارات االج �ت �م��اع �ي��ة ،م ��ن خ�ل�ال �إح���س��ا��س��ه
بج�سامة امل�س�ؤولية االجتماعية املُلقاة على عاتقه ،حيث
يجب �أن يحول وظيفته املعرفية �إىل ر�أي وق�ضية ،ووظيفة
اج�ت�م��اع�ي��ة ،وح ��راك ث �ق��ايف ،وخ �ط��اب م ��ؤث��ر ع�ل��ى م�ستوى
الوعي العام.
الأعمال العقلية ال تعني الثقافة
ي���ض�ي��ف ال �ك��ات��ب؛ �أن م ��زاول ��ة الأع �م ��ال ال�ع�ق�ل�ي��ة ال تعني
الثقافة ،وهنا عادة ما تقع مُغالطة كبرية على حد تعبريه،
فالذي ُتب�سط �أمامه م�شكالت يُعانيها جمتمعه ويُقا�سيها
�شعبه فال ي�ستوعبها وال يرى �أ َّنها تتعلق بحياته _فهي
لي�ست م��ن ��ش��أن��ه وال م��ن طليعة اه�ت�م��ام��ات��ه_ ف�لا يعد
مثقفاً �أ��ص�لا وال ي�ج��ب �أن ي�ح��وز ع�ل��ى ه��ذا ال�ل�ق��ب .وم��ن
هنا ،لي�س املُثقف وحده هو الذي يزاول عمال فكريا ،فمن
املمكن �أن يزاول �أحد أ�ف��راد املجتمع عمال يدوياً �أو بدن ًيا،
و�إىل ج��ان��ب ذل��ك ف ��إ ّن��ه يح�سن الفهم وال�ت�ف�ك�ير ،ويتميز
ب�سعة الأف��ق واالط�لاع ،ويتفاعل مع الأح��داث واملتغريات
من حوله فيعتربها جزءا منه ،فهو يعد نف�سه ً
خيطا من
اخليوط امل�شتبكة املكونة لهذا الن�سيج املجتمعي املتغري.
ال عقلياً
وميكن على العك�س من ذلك� ،أن يزاول �أحدهم عم ً
ذا �أ��س��ا���س ف�ك��ري ،وينتمي مب��وج��ب ذل��ك �إىل �أه��ل الفكر،
ولكنه ال يعد مُثقفا! �أل�سنا نعرف �أنا�ساً ،ونلتقي بهم كل
يوم ،تعلموا تعليما عاليا ويقومون ب�أعمال عقلية ،لكنهم
رغ��م ذل��ك ال يفهمون جمتمعهم وال يلقون ب��ا ًال لق�ضاياه
و�ش�ؤونه!� .إن ه�ؤالء ال يعدون مثقفني؛ لأنهم ال يتميزون
بو�ضوح الر�ؤية وعقالنية القرار وقوة االنتماء االجتماعي.
فاملثفف هو ذلك ال�شخ�ص القادر على فهم حركة املُجتمع
م��ن ح��ول��ه ،وم��ن ث��م ات�خ��اذ م��وق��ف ف�ك��ري منها ق��د يكون
أ�سا�سا لبناء م�شروع حول طبيعة هذه احلركة ومُ�ستقبلها.
� ً

املت�صوفة
ويف ه��ذا الإط ��ار ،ي�ست�شهد الكاتب ُممد الطيب بفرقة
املت�صوفة ،وال��ذي��ن مل يكونوا مبعزل ع��ن املجتمع ،حيث
ك��ان��ت ل�ه��م م��واق��ف اح�ت�ج��اج�ي��ة ،مت�ث�ل��ت ب��أ��س�ل��وب احل�ي��اة
الزهدية التي عا�شوها ،والتي كانت مبثابة الثورة املُ�ساملة
�ضد احلكام وال�سلطة .كذلك فقد كانوا يقدمون العبادات
التعاملية على ال�شعائرية� ،إىل �أن �أ�صبح الت�صوف ظاهرة
ثقافية �شعبية ال�سيما ب�ين ال�ق��رن�ين  ١١و  ١٨امل�ي�لادي،
ف�ك��ان��ت احل�ل�ق��ات ال���ص��وف�ي��ة مت�ث��ل و��س�ط�اً ي�ح�ت��وي �أف ��راد
املجتمع ،موفراً حاجتهم لالطمئنان واالنتماء وااللتحام
االج �ت �م ��اع ��ي ،ح �ت��ى �أ� �ص �ب �ح��ت امل �� �س ��ؤول �ي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
خ�صي�صة ��ص��وف�ي��ة ،يف وق ��ت ك��ان��ت ف�ي��ه ال �غ ��زوات ق��ائ�م��ة،
والأحداث التاريخية م�ضطربة .فال الفقهاء وال العلماء
غطوا احلاجة الروحية لدى ال َّنا�س يف ذلك الوقت ،ولكن
جنحت يف املُقابل امل�ؤ�س�سة ال�صوفية؛ فالت�صوف مل يكن
مبعزل عن املجتمع �سواء كان ت�صوفاً فردياً �أم جماع ًيا.
�إن ك�ث�يرا مم��ن يح�سبون على الثقافة ال �ي��وم ،ق��د تخلوا
عن م�س�ؤولياتهم االجتماعية ،ون�سوا التزامهم الفكري
والإن���س��اين والأخ�لاق��ي والوطني �إزاء �شعوبهم وق�ضايا
�أمتهم .وعو�ضا عن اجتهادهم وابتكارهم لطرق ت�سهم يف
تخفيف االحتقان الطائفي واالح�تراب الداخلي ،ف�إ ِّنهم
مي�سكون �أق�لام�ه��م ليبنوا ح��واج��ز ال�ع��زل��ة ،ويقفون على
منابرهم ليبثوا �سموم ال ُفرقة.
لكن الثقافة احلق ملن يفهمها ،وي�ستوعب م�ضامينها ،هي
نبذ لكل �أ�شكال العنف والت�سلط والهيمنة ،وهي الدعوة
�إىل قيم العدل واحلرية وال�سالم .وهي التي تعد ال�ضمري
املحتجب للمجتمع واملعرب عن تطلعاته الإن�سانية وهي
ال�سبيل نحو التقدم والتطور االجتماعي؛ فمن مل يلتزم
�دي م��ن ُم ُثلها
بقيمها الإن�سانية الرفيعة ،ومل يعمل ب�ه� ٍ
العليا ،كيف ي�سوّغ له االت�صاف بها ،واالنت�ساب �إليها؟!
manalalmaamari1@gmail.com

