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Abstract:  

 This study aims at presenting a critical reading of the human 

sciences approaches during the last half of the twentieth century, as 

the human sciences plays an active role in the formation of  societies 

cultures, and the critical process is closely related to the this field, 

subsequently, they are complementary. The critical process positively 

contributes to the realization of multiple readings and the cognitive 
and cultural enrichment.  

The twentieth century has witnessed cultural and cognitive shifts 

that led to the emergence of many critical trends which carries 

human studies from the focus on external contexts that produced 

the text to the focus on the cultural systems implied beyond and 
inside the text. We believe that human sciences have an effective role 

in orienting societies' culture towards the intellectual advancement 

and the civilizational progress. Therefore, this study seeks to 

highlight this important feature of modern and contemporary 

humanities. 

The study also attempts to link the human sciences with the digital 
transitions that the contemporary world has known, especially at the 

dawn of the third millennium, whereby television, computer, 

Internet, smart phones and so on have been invented.  

These tools have made qualitative leap and radical shift in critical 

studies and humanities. Cultural studies has dominated the field of 
humanities. Thus, literary and critical interest has shifted from the 

elite’s environment to the popular mass culture which represents the 

vast majority in human societies. Hence, the present study explores 

the mentioned shifts following basically the descriptive approach as 

well as the historical approach when necessary in order to achieve 

the research objectives. 
  On the basis of what have been mentioned, the following questions 

are raised: 

What is meant by human sciences? What is its relationship to the 

positive construction of human culture? 

What is the relationship between the critical approaches and the 
humanities? How their integration can be realized? 

                                                           
1
 Dr. , Hadj Lakhdar University, Algeria, Djamalsaihi111@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5332-5453 

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

  

 

 

Received: 

02/05/2021 

Accepted: 

07/06/2021 

Published: 

01/07/2021 

 

This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published 

by Rimak Journal, 

www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, 

Istanbul, 34093 Turkey  

All rights reserved 

Research Article  

 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.6-3.33


Rimak Journal, Volume 3, Issue 6  370 

 

 July 2021, Volume 3, Issue 6  
p. 369-380 

What are the proposed means to make the humanities achieve 

intellectual moderation and cultural balance? 
Finally, what are the prospects for contemporary human sciences in 

light of the computational dominance and the digitization?. 

Key words: Human Sciences, Critical Approaches,Culture And Cognition. 
 

  
 
 

 

  
 
ية ة والمعرفة لدى توجيه الثقاف دور المناهج النقدية والعلوم اإلنسانية ف المجتمعات البشر

  التحو )
 
 (  الت الثقافية والمعرفية المعارصةدراسة ف

 
 2جمال سايح  

 
 الملخص

تهدف هذه الـدراسة إلـى تقديم قراءة نقدية لمناهج العــلــوم اإلنسانية خالل النصف 
ي تكـوين ثـقـافة األخـي

 
ــر من الـقـرن الـعـشـريـن، بـاعـتـبـار أن الـعـلـوم اإلنـسـانية لـها دور فعـال ف

الـمـجـتـمعـات الـبـشــرية، وأن الـعـمـلـية الـنـقـدية لـصـيقة بـالـعـلــوم الـمـذكــورة فهمـا صنـوان، إذ 
، وقد بالعملية النقدية تتعدد القراءات، ويتحقق اإلثراء المع ي ي بـشـكـل إيـجــاب 

 
ي والثقــاف

 
رف

عـرف الـقــرن الـعـشـرون تـحــوالت ثقافية ومعرفية أضفت إىل ظهور اتجاهات نقدية عديدة، 
ي أنتجت النص إلــى 

نقلت الـدراســات اإلنـســانية مـن االهتمام بالسياقات الخارجية الت 
ة خـلف الــنــص وداخله، ونحن نؤمن بأن العلوم االهـتـمــام باألنــســاق الـثقــافية الـمـضـمــر 

ي الفكري والتقدم 
 
ي توجيه ثقافة المجتمعات نحو الرف

 
اإلنسانية لها الدور الفعال ف

ي تنطوي عليها 
الحضاري، لذلك فإن الــدراسـة تـسـىع إلــى إبــراز هـذه الـخــاصية الهامة الت 

 .العلوم اإلنسانية الحديثة والمعارصة
ا تـهـدف الــدراسة أيـضـا إلــى ربـط الـعـلـوم اإلنـسـانية بـالـتـحــوالت الـرقـمية الـتـي شـهــدها كـمــ

الـعــالم الـمـعـــاصـر خــاصة مـع مـطـلـع األلـفـية الـثــالـثة، حـيـث ظـهـر جهـاز التـلفزيون، 
نت والـهــواتـف الـذكـية ومــا إلــى ذلك، فـ أحـدثـت هـذه الــوسـائـل الـمـذكــورة والحاسوب واألنت 

نـقـلة نـوعية وتـحــوال جــذريــا فــي الــدراســات الـنـقـدية والـعــلــوم اإلنـسـانية، حيث أصبحت 
الـدراسـات الـثـقـافية تهـيمن عىل مجال العلوم اإلنسانية، فـانـتـقـل االهـتـمـام األدبـي والـنـقـدي 

ية، ألن هذه األخـيــرة تـمـثــل الـسـواد مـن المحيط النخبـوي  إىل الثقـافة الشعبية الجماهتر
األعــظــم فــي الــمــجــتــمــعــات الــبــشــرية، ومــن ثــم فــإن الـدراسة تـقــوم باستكشاف نقاط 
نا التحوالت المذكورة، وستتخذ الدراسة المنهج الوصفـي بشكـل أســاسـي، وتــســتــأنــس أحيا

ي من أجل بلوغ أهدافها
 .بالمنهج التاريخ 

 :وبناء عىل ما سبق فإن الدراسة تطرح التساؤالت اآلتية
ي لثقافة اإلنسان ؟ -  البناء اإليجاب 

  ماذا نقصد بالعلوم اإلنسانية ؟ وما هي العالقة بينها وبير 
 ق التكامل بينهما ؟وما هي العالقة بير  المناهج النقدية والعلوم اإلنسانية ؟ وكيف يتحق -
حة لجعل العلوم اإلنسانية تحقق االعتدال الفكري والتوازن  - وما هي الوسائل المقت 

ي ؟
 
 الثقاف
ي ظل الهيمنة الحاسوبية والرقمنة ؟ -

 
ا، ما هي آفاق العلوم اإلنسانية المعارصة ف  .وأختر

 .الثقافة والمعرفة ، العلوم اإلنسانية ، المناهج النقدية: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة
ـين ظهـور منـاهج نقديـة  ي عـىل حـد سـواء، وقـد عرف النصف األخـتر مـن القـرن العن  ي والعـالم العـرب  ي العـالم البـرب 

 
عديـدة ف

ة نهاية الحرب العالمية الثانية نقطة محورية دفعت الكتابة النقدية نحو االنفتاح، فظهـر الشـعر الحـر وقصـيدة  شكلت فت 
ي أطلـق عليهـا النقـاد يسـمية 

ي الرؤ -مـا بعـد الكولونياليـة –النتر ثم الدراسات الت 
 
ي ، وهـذا االنفتـاح ف

 
يـة النقديـة تبعـه انفتـاح ف
ي 
 
ي رافقـت الحداثـة إىل كتابـة نقديـة تخـرأ عـن المـألوف ف

الرؤية السياسية واالقتصادية، وقد دعا رواد المنـاهج النقديـة الـت 
ي الكتابة األدبية حركة نقدية تـدفع الكتابـة السـابقة نحـو 

 
الشكل والمضمون، ومن الطبيىعي أن يلحق هذه الحركة النيعة ف

ي واالنفتاح النصي لبلوغ آفاق نقدية متعددة وواعدة. التعدد ا
 لقراب 

ي مــــن وطــــأة 
ي القــــارة األوروبيــــة ألن البلــــدان العربيــــة ال تــــ ال تعــــاب 

 
والشــــك أن بــــدايات ظهــــور هــــذه المنــــاهج النقديــــة ألــــان ف

ة،  ي تلــك الفــت 
 
ي فكــره االســتعمار ف

 
فكــان ل امــا عــىل الضــعيف أن يقلــد القــوي وأن سســتر التــابع ســتر المتبــور ل ســتفيد مــن رف

ي ظهــــرت زمــــن الحداثــــة 
بــــدءا بالبةيويــــة والســــميائية  -وتقــــدم حضــــارته، وعــــىل هــــذه الشــــاللة انتقلــــت المنــــاهج النقديــــة الــــت 
 السـاحة النقديـة العربيـة، فتـأثر بهـا النقـاد العـرب إىل -واألسلوبية ووصوال إىل نظرية القراءة والتأويل ثم إىل مـنهج التفكيـك

ي هذا المجال. 
 
ي تصب ف

ي ذلك ألًما هائال من الكتب والمةشورات العلمية الت 
 
 من الخليج إىل المحيط وألفوا ف

ي شهدها العالم بعد ظهور الوسائط التواصلية الحديثة، حيث تأثرت 
ولم تكن الدراسات النقدية بعيدة عن التحوالت الت 

ي بهــــ
 
ي ألمــــا هــــو الحــــال ف

ا وأحــــدثت فيهــــا نقلــــة نوعيــــة جعلتهــــا تهــــتم بمجــــال الثقافــــة أفــــتر مــــن اهتمامهــــا بالشــــعر والنــــتر الفــــت 
ي أحـدثت 

ي سـتتبع هـذه المحـاور المفصـلية الـت 
ة المـذكورة، وعـىل هـذا فـإن دراسـت  ي سـبقت هـذه الفـت 

الدراسات النقدية الت 
ي العلوم اإلنسانية المعارصة، وفي

 
ي تفصيل ذلك: تحوالت رسيعة ف

 ما يأب 
  أوال: المناهج النقدية المعارصة من الوظيفة النقدية إىل الوظيفة الثقافية  

ت المناهج النقدية المعارصة بالخروأ عـن النمـوذأ التقليـدي المـألوف، وتجـاوزت االشـتبال عـن السـياقات الخارجيـة  تمتر 
ي تكـون الـنص مــن خاللهـا، واسـتبدلت ذلــك بالبحـث عـن األنسـاق 

ي الـت 
 
ي تهـيمن عــىل الـنص المعـارص وتــتحكم ف

الثقافيــة الـت 
ي المنـاهج النقديـة 

 
ي وإمـا بطريقـة خفيـة و ـتر واعيـة، وهـذا التحـول الجـذري ف

إنتاجه إما بطريقة واعية وظاهرة لدى المتلق 
ه ـي إىل أن يعيـد تفكـتر ة العقـل الىلن  ي تطـوير  يعود إىل تأثتر المكتشفات التكنولوجية المعـارصة، حيـث دفعـت هـذه األخـتر
 
ف

ي افتسبها بالطرق التقليدية المألوفة. 
 القدرات والمهارات الت 

ي يكتسبها الفرد تتم من خالل مكونير  رئ سيير  هما: العقل والنفس، وعـىل 
يقول علماء النفس: إن المهارات والقدرات الت 

ـين ب عــادة قــراءة  ـ ي النصــف األخــتر مــن القــرن العن 
 
ة نــادت ف ي الــذي هــذا األســان فــإن أصــواتا كثــتر المــوروا النقــدي العــرب 

سشـــكل المنظومـــة الثقافيـــة والفكريـــة واالنتمـــاءات العقائديـــة والديةيـــة، وكـــذلك الهويـــة القوميـــة والوطنيـــة، وقـــد ألانـــت هـــذه 
 الدعوات نتيجة للمواقف المتباينة من النقاد العرب نحو المناهج النقدية الوافدة من القارتير  األوروبية واألمريكية. 

 مناهج النقدية )عن الماهية وآليات التفعيل(: مفهوم ال -1
ي اللبـة العربيـة هـو الطريـق 

 
للوقوف عىل مفهوم هذا المصطلح البد من تفكيكه إىل ج أين: )مناهج( و)نقديـة(، فـالمنهج ف

ي معجـــــــم المقـــــــاي س :الـــــــنهج، الطريـــــــق، ونهـــــــج ىلي األمـــــــر: أوضـــــــحه، وهـــــــو مســـــــتقيم المنهـــــــاأ، والمـــــــنهج: 
 
الواضـــــــح، جـــــــاء ف

ي لســـان العـــرب :طريـــق نهـــج: بـــير  واضـــح، وأنهـــج الطريـــق: وضـــح واســـتبان، والمنهـــاأ: الطريـــق (1)الطريـــق:
 
، وجـــاء أيضـــا ف

ي القرآن الكريم، قال تعاىل: ﴿(2)الواضح:
 
اًجـا ، وقد ورد هذا اللفظ ف هع

م
ِمن  وع
م
ـة
ع
ع م  رس ِ
مم
ُ
ك
م
ـا ِمـن
ع
ن
ن
ل عع ـل  جع

ُ
ي اللبـة، أمـا (3)ِلك

 
، هـذا ف

ي يصـل بهـا الباحـث أو Methodد إىل ترجمة أللمـة )المنهج اصطالحا: فإنه يعو 
ي :الطريقـة أو األسـلوب أو الكيفيـة الـت 

( ويعـت 
، والمـــنهج العلـــ"ي هـــو :خطـــة منظمـــة لعـــدة عمليـــات (4)العـــالم إىل نتائجـــه، فهـــو وســـيلة محـــددة توصـــل إىل  ايـــة معينـــة:
هنة عليها:.   (5)ذهنية أو حسية ببية الوصول إىل كشف حقيقة أو الت 

ي الوصـــول إىل وعلــم ال
 
ي تـــنظم وتحــدد المنـــاهج أو مبـــادل المنــاهج المتبعـــة ف

منـــاهج هــو الدراســـة المنطقيـــة والمنظمــة، الـــت 
، أي بنظــــام )باســــتدالل واســــتقراء، بتفكيــــك وتوليــــف، بجمــــع ونقــــد( وأســــلوبه  ي

ي بنــــاء نســــق 
 
الحقــــائقض موضــــوعه البحــــث ف

ي مختلف مراحله )
 
 (6)الفرضية، المالحظة، التحقق أو االستنتاأ(. العمليات اإلجرائية المالزمة للبحث العل"ي ف

ي تناولـــت مصـــطلح )المنـــاهج( تعـــددت بتعـــدد منطلقاتهـــا وتخصصـــاتها العلميـــة، ويمكـــن أن نقـــول: 
هـــذا وإن التعريفـــات الـــت 

وبــالر م مــن تعــددها إال أنهــا تتــداخل بشــكل كبــتر ألن المــنهج هــو الســثيل الــذي سســلكه الباحــث العلــ"ي ليتوصــل إىل نتــائج 
ي محـــد

ي ألـــل مـــن العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة والطبيعيـــة يبلـــب المصـــطلحات الـــت 
 
دة، ولـــذلك فـــإن ألـــل تخصـــص علـــ"ي ف

ي 
 
ي العلـــوم اإلنســـانية يتحـــدد مجالهـــا النقـــدي ف

 
، ومـــن ثـــم فـــإن علـــم المنـــاهج ف ي وتخصصـــه العلـــ"ي

 
تةـــت"ي إىل حقلـــه المعـــرف

ي 
 
ي والعمليـــة اإلبداعيـــة الخالقـــة وبـــاألحرى ف هـــا مضــمون الـــنص األدب  المحاولـــة للوصـــول إىل قـــراءة  ثابتـــة للـــنص يتناســـل عت 

 المعت  الذي يصاحبه إعمال العقل والخيال، والعواطف والمشاعر. 
ي لســـان العـــرب 

 
ـــء مـــن ردي ـــه، قـــال ف ي

ي مفهومـــه العـــام تميـــتر  جيـــد ال  
 
ي ف
ي مـــن المصـــطلح )نقـــد( فإنـــه يعـــت 

وأمـــا الشـــق الثـــاب 
، ومـن (7)يف منها::والنقد والتنقاد: تميتر  الدراهم وإخراأ الز  ، ومن هذا التعريـف اللبـوي نستشـف التعريـف االصـطالمي

ــح  ـ ي وتميـــتر  جيـــد النصـــو  مـــن ردي هـــا عـــن طريـــق الن  ي اإلنتـــاأ األدب 
 
ثـــم فـــإن النقـــد هـــو تتبـــع الجوانـــب الفنيـــة والجماليـــة ف
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ي بعـــد ذلــــك الحكـــم عليهــــا، وهـــذا التعريــــف قـــد ســــاد التفكـــتر النقــــدي عقـــودا طويلــــة 
مـــن الــــ من، ثـــم أخــــذ والتحليـــل ثـــم يــــأب 

 المصطلح يتطور مع تطور الدراسات النقدية حت  يومنا هذا. 
ي عىل عمليتير  أساسيتير  هما:   ويقوم النقد األدب 

:  -أ ي الـــنص مـــن قـــيم جماليـــة مثـــل: الصـــور، واأللفـــا  والجوانـــب اإليقاعيـــة، ويوضـــح  التفســـتر
 
وهنـــا يقـــف القـــارل عـــىل مـــا ف
 النقد. العالقات الفنية والمعنوية بير  عنارص 

،  التقويم:  -ب ي ة والممارسة، ومن ثم يقوم ب صدار الحكم العـام عـىل العمـل األدب  ي هذه الخاصية من الخت 
 
ينطلق القارل ف

ة، ويستهدف قراءة األثـر  ي هذا الصدد يقول :جميل حمداوي:: :النقد هو عملية وصفية تبدأ بعد عملية اإلبدار مبارس 
 
وف

ي ومقاربته قصد تثيان مواطن   (8)الجودة والرداءة:. األدب 
ي للعمليـة النقديـة،  ، وهنـا يكمـن الجانـب اإليجـاب  ي وانطالقا من هذا المفهوم فـإن العمليـة النقديـة هي إبـدار ثـان للـنص األدب 

ي يتناسـل ويتسـم بالحركيـة واالنفتـاح، ويـدفع الـنص  مـن الجمـود إىل ألن عملية اإلبدار الثانية تجعـل المحتـوى للعمـل األدب 
ي ثقافتهــــا، يقــــول الناقــــدان 

 
ـــية وتــــن"ي فكرهــــا وتــــرف ـ

الخلــــود، وبــــذلك يســــتطيع الكتابــــة النقديــــة أن تخــــدم المجتمعــــات الىلن 
ي هــو :دراســة األدبــاء القــداص أو المعــارصين وتفحــص مؤلفــاتهم  ي هــذا الصــدد: النقــد األدب 

 
:و:فيللو: ف ي

الفرنســيان :ألــارلوب 
حها وتقديرها   (9)حق قدرها:. ببية توضيحها ورس 

 مكانة العلوم اإلنسانية بي   العلوم المعارصة: 
، وظـل  ي ي والعـرب   البـرب 

ي العـالمير 
 
ي األبحـاا العلميـة زمـن النهضـة العلميـة ف

 
استطاعت العلوم اإلنسانية أن تفرض نفسـها ف

ي العلـــــوم األمــــر كـــــذلك إىل نهايـــــة 
 
ي مجـــــال االفتشـــــافات ف

 
الحــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، حيـــــث شــــهد العـــــالم تحـــــوالت جذريــــة ف

ي هـذه األثنـاء  
 
ة أن ت احم العلوم اإلنسانية وتـأرس عقـول المهتمـير  باألبحـاا العلميـة، وف التجريثية، واستطاعت هذه األختر

تي ســنو: صـــفحات  ي :يشــارل  بـــتر
يطـــاب  ي الت 

ي كتيـــب أثــار بـــه  -والخمســير  صـــفحة ال تتعــدى اإلحـــدى-كتــب الــرواب 
 
ـها ف ـ نن 

هـــا :نشــــاطا عقليــــا يفتقــــر إىل الدقـــة والـ ـــامة، وثقافــــة عقيمــــة ال  ا، ألنــــه يكـــاد أن يتنكــــر للعلــــوم اإلنســــانية واعتت  جـــدال كبــــتر
ي مـن جـراء التخلـف االقتصـادي:

ي بلـدان تعـاب 
 
 ، ومـن الطبـيىعي (10)تضيف الكثتر أو القليـل إىل رفـاه أول ـك الـذين يع شـون ف

ي 
ي الفاشـــل والكيمـــاب 

ي زعمهـــا : ســـنو : ووصـــفوه بالرجـــل الـــرواب 
أن يبتـــا  أصـــحاب العلـــوم اإلنســـانية مـــن هـــذه الـــدعوى الـــت 

ي العام الذي حوله. 
 
 الضعيف الذي جهل ما يدور ف

ي ألــــال 
 
وأمــــام هــــذا الســــجال بــــير  أصــــحاب العلــــوم الطبيعيــــة وأصــــحاب العلــــوم اإلنســــانية تولــــدت همــــة عاليــــة وإرادة قويــــة ف

ين. االتج ، وعرف مجال البحث العل"ي تطورا هائال بعد منتصف القرن العن 
 اهير 

ي 
 
ي ظهـــرت ف

ي عـــىل النظريـــات الـــت  أطلـــق النقـــاد عـــىل هـــذه المرحلـــة اســـم الحداثـــة ثـــم مـــا بعـــد الحداثـــة وانفـــتح العـــالم العـــرب 
ي االنفتـاح بـير  ثقافـة األنـا و 

 
ا ف جمـة دورا كبـتر

ثقافـة اآلخـر، وقـد رسـم :بسـام بركـة: القارتير  األوروبية واألمريكية، ولعبـت الت 
ـين وأفـد أن  جمـة مـن اللبـات العالميـة إىل اللبـة العربيـة خـالل العقـد األول مـن القـرن الحـادي والعن  خطا بيانيا لعمليـة الت 
جمتهــا اللبنــانيون هي 

ي اهــتم بت 
جمــة، وأن :أهــم المواضــيع الــت  ي نســبة الت 

 
 العلــوم التطبيقيــة تتقــارب مــع العلــوم اإلنســانية ف

ي الم ة...، وهناك بةسـبة تعادلهـا تقريبـا موضـور األدب وتقنيـات الكتابـة بةسـبة  30العلوم التطبيقية بةسبة 
 
ي الم ـة،  29ف

 
ف

ي الم ة:.  16ويحتل المرتبة الثالثة موضور العلوم االجتماعية بةسبة 
 
 (11)ف

ي ميــدان ا
 
ــ بمكانــة هامــة ف ي الجامعــات وبنــاء عــىل هــذه المعطيــات فــإن العلــوم اإلنســانية تحص 

 
 بالبحــث العلــ"ي ف

لمشــتبلير 
ي أرشـيفات األمـم، وهنـا 

 
ي يـوم مـن األيـام تاريخـا ماضـيا يلـق  بـه ف

 
العالمية والعربية، وال يمكن بحـال مـن األحـوال أن تصـبح ف

ي دفع الثق
 
، وهو كيف يمكننا أن ندفع العلوم اإلنسانية ونجعلها محورا أساسيا ف ي زمننا الحارص 

 
افة سستوقفنا يساؤل مهم ف

ي تربط األدب بالبي ة 
؟ ولإلجابة عىل هذا التساؤل فالبد أن ننطلق من النظرية الت  ي اإلنسانية المعارصة نحو التطور اإليجاب 

ي أنتجته، واشتعلت بمكوناته 
والمجتمع، ألن االتجاهات النقدية المعارصة فصلت النص عن جميع العوامل الخارجية الت 

ي دراســـة منـــاهج العلـــوم اإلنســـانية، وأصـــبح مـــن الداخليـــة، وهـــذا مـــا دفـــع بنقـــاد القـــ
 
ــين إىل إعـــادة النظـــر ف ـ رن الحـــادي والعن 

ي 
 
ي الوسائل التكنولوجية ف

 
ية، خاصة مع هذا التطور الهائل ف وري أن تتحول هذه العلوم إىل خدمة المجتمعات الىلن  ال  

ي 
 
ا إيجابيـا نحـو عالم االتصال المعارص، ومن ثم فإنه يمكن لهذا النور من العلوم أن يؤثر ف ي ويحـدا فيـه تبـتر العقل الىلن 

 التقدم الفكري والتطور الحضاري. 

 مفهوم الدراسات الثقافية:   -2
ي مجال النقد، ويعود ظهور هذه الدراسات إىل 

 
ة باهتمام بالغ من المشتبلير  ف ي العقود األختر

 
حض ت الدراسات الثقافية ف

ي الواليات المتحدة األمريكية، وتطورت خطوة بعد أ
خرى حت  ارتبطت بمجال النقد، وأطلق :فةسـةت ليـت : دعوتـه الـت 

ي ما بعد بةيوي: ليقوم بدور مفقود 
 
ي ميادين البحث المعارصة.  -حسب رأيه–دعا فيها إىل :نقد ثقاف

 
 ف

، وأول مـن تـأ ي ي الواليـات المتحـدة األمريكيـة إىل العـام العـرب 
 
ي ف
 
ثر بهـا وقد تجاوزت هـذه األفكـار المطروحـة موقعهـا الجبـراف

:، ومـن ثـم توسـعت دائـرة هـذا االتجـاه  وحاول أن يحولها إىل نظرية نقديـة معـارصة هـو الناقـد السـعودي :عبـد ا البـذاصي
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ي العـــالم 
 
ي رافقـــت الدراســـات الثقافيـــة ف

ي نشـــتر إىل بعـــا المفـــاهيم الـــت 
النقـــدي خاصـــة عـــىل رأن األلفيـــة الثالثـــة، وفيمـــا يـــأب 

 . ي ي العالم العرب 
 
ي ثم ف  البرب 

: اإلش    العالم الغرب  
 
 ارات األوىل ف

، وإنمـا تعـود إىل  فـان أنهـا ل سـت وليـدة الحـارص  : مفهـوم الدراسـات الثقافيـة، ويعت  ي يتناول صـاحبا كتـاب :دليـل الناقـد األدب 
هــا مــن ثقافــات العــالم، ومــا  ي هــذا األمــر الثقافــة العربيــة مــع  تر

 
ك ف ي دونــت فيهــا مختلــف العلــوم، ويشــت 

العصــور األوىل الــت 
ي رافقـت الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة، مـن البةيويـة،  يمتر  

الدراسات الثقافية المعارصة أنها استفادت مـن المنـاهج النقديـة الـت 
وبولوجية.  ، والدراسات اإلثةية واألنتر  والنقد الةسوي والتحليل النف ي

وعلــوم اإلنســان، واســتجوبت  ومــن ثــم فــإن الدراســات الثقافيــة تثنــت :دور مســاءلة العلــوم المنتميــة إىل الحقــل االجتمــا ي 
ي التقليديـة، وممارســات النظريـة الجماليــة، ولعبــت فيهـا دورا حاســما، وهـذا مــا يجعلهـا إفــرازا للنظريــة  ممارسـات النقــد األدب 

ي (12)البةيويــــة ومــــا بعــــدها:
 
ي الثقافــــة هــــو الــــذي أعطاهــــا توجهــــا جديــــدا ف

 
، وهــــذا التــــأثر الــــذي أحدثتــــه العلــــوم المــــذكورة ف

 ديمية المعارصة. الدراسات األلا
ي تعريـــف محـــدد، وتـــدور معانيـــه اللبويـــة عـــىل إدراك 

 
ومصـــطلح الثقافـــة يحمـــل مفهومـــا فضفاضـــا وعائمـــا ال يمكـــن حـ ــه ف

ــء وهــو رسعـــة  ي
ــء والظفــر بــه قـــال :ابــن منظــور:: :رجـــل ثقــف، إذا ألــان ضـــابطا لمــا يحويــه قائمـــا بــه، ويقــال ثقـــف ال   ي

ال  
ي التعريفــات المعــارصة أنهــا: ، ثــم أخــذت الثقافــة تتعــالق مــع (13)الــتعلم:

 
أصــناف المعرفــة والفنــون، وأجمــع مــا قيــل فيهــا ف

 األخذ من ألل علم بطرف، أو هي التمكن من العلوم واآلداب والفنون. 
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الثقافة لها صلة قوية بالمجتمعات المعارصة، ذلك ألن الوسائل التواصـلية الحديثـة اسـتحكمت 

ية، وخاصة طبقة الشباب، ولهذا فإنـه جـدير بالشـعوب العربيـة أن تهـتم بتطـوير ثقافتهـا واتخـاذ أسـباب عىل الذهنية الىلن  
 المحافظة عىل هويتها. 

ي أطلقهـــا العلمـــاء البربيـــون عـــىل مفهـــوم الثقافـــة 
ي هـــذا الصـــدد بعـــا التعريفـــات الـــت 

 
ونـــرى أنـــه مـــن المستحســـن أن نـــورد ف

ي للوقـــوف عـــىل داللـــة مفاهيمهـــا ولفـــع الثقافـــة ا
 
لعربيــــة إىل موافبـــة الحضـــارة العالميـــة المعـــارصة، يقـــول :يـــوري لوتمــــان: ف

ة لتحديــــد مفهــــوم الثقافــــة ولكــــن ال ي ــــبط همتنــــا  ــــ –تعريــــف الثقافــــة: :ثمــــة طــــرق كثــــتر اخــــتالف  -ســــعيا إىل مفهــــوم مرتص 
ي األدوار التاريخية المتباينة، والختالفه كذلك بير  الدارسير  

 
ي زمننـا هـذا إذ اسـتقر لـدينا الفحوى الدالىلي لمفهوم الثقافة ف

 
 ف

هـا،  أن معت  االصطالح إنمـا سسـتنتج مـن نمـط الثقافـة نفسـها، ذلـك أن ألـل ثقافـة تاريخيـة إنمـا تةـتج نمطـا ثقافيـا خاصـا يمتر 
ي تصةيف أنماط الثقافات:. 

 
 (14)لهذا فإن الدرن المقارن لدالالت مصطلح الثقافة عت  القرون يمنح مادة  نية تعير  ف

ي مفهـوم الثقافـة ألـل مـن: :هـارلم س:و:هولبورن: وهمـا متخصصـان ويؤكد هذه ا
 
ي ذهب إليهـا :يـوري لوتمـان: ف

لفكرة الت 
ي كتابــــه 

 
ي الثقافــــة ف

 
ي علــــم االجتمــــار، حيــــث يقــــوالن: :يــــرى :ريمونــــد ولــــيم: أحــــد أهــــم المنظــــرين ف

 
يــــرى أن  «Keywoud»ف

ية، ي اللبة اإلنجلتر 
 
فكلمة ثقافـة اسـتعملت بطـرق مختلفـة سـواء مـن جانـب  الثقافة تعد واحدة من أفتر المفردات تعقيدا ف

ي األحاديث اليومية:. 
 
 (15)علماء االجتمار أو ف

  نحو العالمية: 
 
 التوجه الثقاف

اتخذت الثقافـة أنماطـا متعـددة فتـداخلت مـع كثـتر مـن العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، وأخـذت طريقهـا نحـو محـو الحـدود 
لـــق عليـــه :ســـايمون ديورنـــغ: مصـــطلح العالميـــة، ذلـــك أنـــه: :قـــد تكـــون الســـمة األبـــرز بـــير  الثقافـــات المختلفـــة، وهـــو مـــا أط

للدراسات الثقافية اليوم هي طريقة توجههـا نحـو العالميـة بمـوازاة التجـارة والمـال واالتصـاالت والنظـام الجـامىعي إجمـاال،... 
ي مــــــادة

 
ي هــــــذا المجــــــال يعملــــــون ف

 
ي أنــــــك أيــــــا ألــــــان موطنــــــك فســــــوف تجــــــد أناســـــا ف

تخــــــص :ثقافــــــة أخــــــرى:  ــــــتر  وهـــــذا يعــــــت 
 (16)ثقافتك:. 

ي قامــت بقلــب المرتكــ ات الثقافيــة 
ي ظــل تحــديات العولمــة الثقافيــة الــت 

 
ي طرحهــا :ســايمون ديورنــغ: ف

ي هــذه الرؤيــة الــت 
تــأب 

لألمـــم، وفـــرض نظـــام معـــير  يهـــيمن عـــىل الثقافـــة العالميـــة، ويخضـــع هـــذا النظـــام إىل المركـــ  األحـــادي الـــذي تمثلـــه الواليـــات 
ألمريكية، وقد ساعد عىل ذيور هذا التوجه للدراسـات الثقافيـة المعـارصة الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة، حيـث المتحدة ا

 . ي
 
 قامت بمحو الحدود اإلقليمية والدولية، واتجهت ثقافة الشعوب نحو تحقيق التقارب الفكري والتبادل الثقاف

 عالقة النقد بالدراسات الثقافية:   -3
ي مفهومــه

 
العــام بعلــوم تةــت"ي إىل مجــاالت معرفيــة مختلفــة، وذلــك ألن العمليــة النقديــة هي عمليــة إبداعيــة  ارتــبط النقــد ف

ي توجيـه المجتمعـات إىل مــا 
 
ة، ويكمـن الـدور النقـدي لهـذا العمـل ف ثانيـة ومـن ثـم فإنـه يمكنهـا أن تـدخل صـنوفا معرفيـة كثـتر

ي 
ات الـــت  ـــ التبـــتر  تطـــال القضـــايا الثقافيـــة، ومـــن ثـــم يصـــل العمـــل تمـــر بـــه مـــن تحـــديات ومـــا يقـــع فيهـــا مـــن تناقضـــات، وتقصي

ي الميادين المختلفة. 
 
ي مهالك التخلف ف

 
دي ف ي األزمات الثقافية واالجتماعية والت 

 
 اإلبدا ي إىل تجاوز تداعيات الوقور ف

ي الميـدان 
 
، ولم تكن الدراسات الثقافية بعيدة عن مجال النقد المعارص، حيـث توجـه كثـتر مـن النقـاد نحـو الكتابـة ف ي

 
الثقـاف
ي آن واحـــد، ذلـــك ألن شـــعوب 

 
ي تنقـــذ الثقافـــة العربيـــة والعالميـــة ف

وإن العـــالم اليـــوم بحاجـــة إىل الكتابـــة النقديـــة الجـــادة الـــت 
يحة الشباب –العالم اليوم  ي فرا ـات نفسـية، فتسـلل  -وخاصة رس 

 
يعانون من أزمـات فكريـة وثقافيـة، دفعـتهم إىل الوقـور ف
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ي الـــدور الفعـــال الـــذي تؤديـــه إىل ذواتهـــم اليـــأن والقنـــوط والب
ي الحيـــاة، وهنـــا يـــأب 

 
فلـــة عـــن الجوانـــب التفاؤليـــة واإليجابيـــة ف

ي مجال الدراسات الثقافية. 
 
 العملية النقدية ف

ي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أن يفصــلوا بــير  اإلنســانيات والدراســات الثقافيــة، وزعمــوا أن الفنــون 
 
وقــد حــاول ال ســاريون ف
ي خـــالل واآلداب أصــبحت بعيـــدة عــ

ي ســـتهيمن عـــىل التفكــتر اإلنســـاب 
ن المجتمـــع وتطلعاتـــه، وأن الدراســات الثقافيـــة هي الــت 

ي هـــذا الصـــدد سشـــتر 
 
ة بـــالمجتمع بطبقتيـــهض األلاديميـــة والشـــعبية، وف ــين، ألن الثقافـــة لهـــا صـــلة مبـــارس  ـ القـــرن الواحـــد والعن 

هـــا تخصصــا ج ي أال نعتت 
ديـــدا، ولكــن بوصــفها نقـــدا للتخصصــات، وبـــذلك :مايكــل ديةينــغ: إىل أن الدراســـات الثقافيــة يةــبىع 

، فـــإن معظـــم  ـــ لالقتصـــاد الســـياتي يســـتطيع أن تكتـــب لنفســـها البقـــاء والنفـــع للمجتمعـــات، :واتباعـــا لمثـــال النقـــد المارك ي
التحرألــات المبكــرة باتجــاه الدراســات الثقافيــة بــدأت باعتبارهــا نقــد المعــارف التخصصــيةض وإذا ألانــت الدراســات الثقافيــة ال 

: و:نقـد تــاريــــن الفـن:، ونقــد تـ ا وبولوجيـا: و:نقـد علــوم الموسـيق  ي: و:نقـد التـاريــــن: و:نقــد األنتر ل :نقـد األدب اإلنجلــتر 
 (17)مفهوم الثقافة ذاته، فسوف تبق  فضاء فكريا نافعا ومهما:. 

ي مجالهــــا  ولمـــا ألانـــت الدراســـات الثقافيـــة نقـــدا للمعـــارف التخصصـــية اســـتطاعت أن تجلـــب عـــددا مـــن النقـــاد إىل الكتابـــة
 
ف

ي 
ي خلفياتهــا ومنطلقاتهــا الــت 

 
ي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والبــد مــن اإلشــارة إىل أن الدراســات الثقافيــة تختلــف ف

 
خاصــة ف

ي جعل النقد ينحاز 
 
ي مراحله القديمة والحديثة، إال أن السىعي إىل التجديد العل"ي والمعرف

 
ي ف تأسست عليها عن النقد األدب 

، وتبـت  هـذه إىل الدراسات الثقافي ي ي وانتقلـت إىل العـالم العـرب 
 
ة، وقـد تجـاوزت الدراسـات النقديـة الثقافيـة موقعهـا الجبـراف

:.  -ألما أسلفنا–القضية  ي
 
وعه الذي جاء به يسمية :النقد الثقاف : وأطلق عىل من   الناقد السعودي :عبد ا البذاصي

ي مفهومهــا العــام مــع تخصصــات 
 
علميــة ومعرفيــة عديــدة، ألن مفهومهــا واســع وفضــفاض، فــإن وبمــا أن الثقافــة تتشــابك ف

، وذلـك  ي الجمـاىلي ي وظيفته النقدية وظيفـة النقـد األدب 
 
ي هو كذلك يتعالق مع مجاالت علمية واسعة، يتجاوز ف

 
النقد الثقاف

ي طرحهــا :م شــال فوكــو: )الحقيقــة 
ي جــاءت فيمــا بعــد الحداثــة تــأثرت باألفكــار الــت 

والســلطة( ألن التخصصــات النقديــة الــت 
ي طرحها :جاك دريدا: خاصة 

ي كتبه النقدية، ثم الفلسفة التفكيكية الت 
 
عن )أنظمة الحقيقة(، وما طرحه :روالن بارت: ف

ي مرحلـة مـا 
 
ي مجال النقـد ف

 
ي جددت ف

ا بير  التوجهات النقدية الت  ء خارأ النص(، وإننا نجد تالزما كبتر ي
فيما كتبه )أن ال ت 

، وألـل ذلـك يعـود إىل االنفتـاح بعد الحداثة وبـير  التوجـه ال ي العـوالم البربيـة عـىل النظـام الـديموقراذي
 
سـياتي الـذي انفـتح ف

اف طموحاته ومستقبله.  ي نحو المجتمع واستن 
 
 الفكري والثقاف

 السع  نحو تحقيق التكامل: 
المـات معرفيـة أفرزتهـا اتجاهـات  ي نتيجـة لت 

 
ي مرحلـة الحداثـة إذا ألان ظهور الدراسات الثقافيـة وبعـدها النقـد الثقـاف

 
نقديـة ف

مثــل البةيويــة واألســلوبية والســميائية والتفكيكيــة ونظريــة التأويــل والنقــد الةســوي ومــا إىل ذلــك، فإنــه يتعــير  علينــا اليــوم أن 
ي بــير  مــا هــو 

 
ي ذلــك إىل تحقيــق التكامــل المعــرف

 
نســتفيد مــن ألــل هــذه االتجاهــات النقديــة الحديثــة والمعــارصة، وأن نســىع ف

ي وما هو ث ي أدب 
ي تعت  باألنساق الثقافية المضمرة الت 

ي النصو  والت 
 
ي تعت  بالجوانب الجمالية ف

، وبير  االتجاهات الت  ي
 
قاف

ي عـ ـ الثقافــة والرقمنــة والــذألاء 
 
ي إنتــاأ النصــو  األدبيــة والثقافيــة، ألمــا يتعــير  علينــا ونحــن ف

 
تــتحكم بطريقــة أو بــأخرى ف

ي خدمة العلوم 
 
ي ذلـك أللـه هـو إحـداا التبـتر االجتمـا ي االصطنا ي أن نوظف هذه الوسائل ف

 
اإلنسـانية برمتهـا، والهـدف ف

ي والحــواري بــير  أفـــراد 
 
ي الفكــري والتطـــور الحضــاري، وسســط ثقافــة الوســطية واالعتـــدال والتبــادل الثقــاف

 
ي نحــو الــرف

 
والثقــاف

 المجتمعات اإلنسانية بعامة والعربية عىل وجه الخصو . 
  الدراسات العربية المعارصةثانيا: التحوالت النقدية والثقافية 
 
 ف

ي المعــارص، ذلـك ألن الةشــأة األوىل للمنـاهج الجديــدة تعـود إىل الســاحة  ي النقــد العـرب 
 
لقـد ألـان للحداثــة البربيـة أثــر واضـح ف

ي سثيل ذلك طرقا متعددة للوصول البربية فكان ل اما عىل الثقافة العربية أن تنفتح عىل هذه 
 
المناهج الجديدة، متخذة ف

ي والعلـــ"ي بـــير  الجامعـــات العربيـــة واألوروبيـــة، وكـــذلك 
 
ي مقدمـــة ذلـــك التبـــادل الثقـــاف

 
ي ف
إىل البايـــة والهـــدف المةشـــود، ويـــأب 

ي العــالم ا
 
، وبــالر م مــن أن العلــوم اإلنســانية ف ي ي العــالم البــرب 

 
ي تظهــر ف

ي حققــت نجاحــا  ترجمــة الدراســات الجديــدة الــت  لعــرب 
ي النظريـة والمـنهج مـن أجـل المحافظـة 

 
ا وتقدما واضحا نتيجة هذا االنفتاح، إال أنها لم تصل إىل تحقيق االسـتقاللية ف كبتر

ي مــن إشــكاالت عديـدة، منهــا: إشــكالية تعــدد المصــطلحات، 
عـىل الهويــة الوطنيــة، فظلــت الدراســات العربيـة المعــارصة تعــاب 

ي المرج
 
عيـــات المعرفيـــة والخلفيـــات الفلســـفية بـــير  الثقافـــة البربيـــة والثقافـــة العربيـــة، ومنهـــا أيضـــا إشـــكالية ومنهـــا التبـــاين ف

ي المقصـودة مـن الـنص األول إىل الـنص 
ي نقـل المعـاب 

 
جمة من لبة إىل أخرى، بحيث أن هـذه العمليـة تواجـه صـعوبات ف الت 
ي ســنأخذ الوســائط و 

، وفيمــا يــأب  جم إليــه و ــتر ذلــك كثــتر
ي المــت 
ي إرســاء قواعــد الثــاب 

 
ي ف ي اعتمــد عليهــا النقــد العــرب 

اآلليــات الــت 
ي العلوم اإلنسانية المعارصة. 

 
 التحوالت النقدية والثقافية ف

  مسارات النقد المعارص:  -1
 
  وفلسفة التفكيك وأثرهما ف

 
اكم المعرف  التر

" والحداثة النقدية:  -أ  "سعيد يقطي  
: مـــن الـــذين قـــدمو  ي :ســـعيد يقطـــير  ي يعـــد الناقـــد المبـــرب 

 
ي الدراســـات األدبيـــة المعـــارصة، فقـــد بـــرز ف

 
ا تجـــارب نقديـــة رائـــدة ف

اا  ، الروايـة والـت  ي
، انفتـاح الـنص الـرواب  ي

ي هـذا المجـال: تحليـل الخطـاب الـرواب 
 
، ومـن مؤلفاتـه ف الكتابة الندية بشـكل كبـتر
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ي 
 
الثقافــة العربيــة لــدفعها نحــو  الـنـدي، وقضــايا الروايــة العربيــة الجديــدة، وهــذا لــم يمنعــه مــن طــرح بعــا اآلراء النقديــة ف

ي لموافبــة التحــوالت العالميــة المعــارصة، ومــن ذلــك كتابــه الــذي ألفــه مــع :فيصــل دراأ: 
 
تحقيــق التبــتر االجتمــا ي والثقــاف

ي معارص:.   والموسوم بـ :آفاق نقد عرب 
ي بنظريـة جديـدة تقـ ي هذا الكتاب إىل تبيتر النظرة التقليديـة للنقـد العـرب 

 
: ف ي دعا :سعيد يقطير 

وم عـىل الرؤيـة العلميـة الـت 
تجمع بير  اآلراء االجتهادية الجادة وبير  المرجعية المعرفية األصيلة، ومن ثمن فإن العلـوم اإلنسـانية واالتجاهـات النقديـة 

 والثقافية تتجدد وتتمات  مع ثقافة المجتمع. 
ي طرحه هذا إىل التأس س لرؤية نقدية معارصة، ووضع لها 

 
: ف ي  وقد عمد :سعيد يقطير 

 :(18)مبادئها وفقا لما يأب 
: األسان األول الذي أقامه عىل األصول المنهجية والمعرفية )إبستيمولوجية(، ويتعلق هـذا األسـان  يضع :سعيد يقطير 

 بالوضع االعتباري للنقد المعارص من جهة: 
ي )الموضور(.  -  عالقة النص األدب 
 عالقة المرجعية النقدية )الخلفية المعرفية(.  -

ي حـــت  يصـــل إىل حـــد االنفجـــار، ومـــن ثـــم فإننـــا نصـــل إىل معرفـــة  وبعـــد ذلـــك
 
الم المعـــرف فإنـــه يركـــ  عـــىل تحقيـــق الـــت 

 جديدة، ولكن كيف يمكن لنا أن نوظف الخلفية المعرفية توظيفا إيجابيا؟ إن ذلك يكون من خالل: 
 إنتاأ معرفة جديدة )اإلنجاز(.  -
ي النص والمجتمع )الفعل(.  -

 
ي ف
 
 الفعل الثقاف

، فمـــن وينضـــاف  إىل هـــذه اآلليـــات المـــذكورة آليـــة الوســـائط التكنولوجيـــة والرقمنـــة وألـــل مـــا لـــه عالقـــة بالـــذألاء االصـــطنا ي
ي مفتوحـة عـىل مـا  ي باإلشـارة إىل أن آفـاق اإلبـدار العـرب 

وري أن تتفاعل هذه اآلليـات مـع بعضـها تفـاعال إيجابيـا :وأفـتق  ال  
:. تقدمة اإلمكانات التكنولوجية الحالية من أدوات و  ي

 (19)وسائل لإلنتاأ والتلق 
وري أن تتجاوز االنبالق عىل نفسـها، وتنفـتح عـىل  ، فإنه من ال    تصل الثقافة العربية إىل إحداا التبيتر االجتما ي

وحت 
اتيجية جديــدة تضــمن االنفتــاح  : هــذه القضــية فيــدعو إىل اعتمــاد اســت  النظريــات العالميــة الجديــدة، ويؤكــد :ســعيد يقطــير 

 عىل: 
 اللسانية واألدبية واإلنسانية البربية.  العلوم -
 السميائيات.  -
 االشتبال بالعالمة الندية  تر األدبية.  -
-  . ي

 االشتبال بالصورة واالنفتاح عىل النقد الفت 
-  .) ي

وب  ابط، النص اإللكت   االنفتاح عىل الوسائط المتفاعلة )النص المت 
  الثقافة العربية المعارصة:  -ب

 
 فلسفة التفكيك وأثرها ف

ي فحصل ما سس" فيما بعد بـ :التثاقف أو 
 
بعد ظهور الوسائل التواصلية الحديثة دفعت الثقافة العالمية إىل الحوار الثقاف

، وقـد ألانـت الثقافـة البرب ي  )األنـا( العربيـة و)اآلخـر( البـرب 
يـة تنظـر إىل اآلخـر بنظـرة المثاقفة:، وامتدت جسور التواصل بير 

، وفــتح نافــذة   جــاء :إدوارد ســعيد: فكتــب بأســلوب تجــاوز بــه الخطــاب الكولونيــاىلي
مشــحونة بفكــر التعــاىلي واالزدراء، حــت 

ي الثقافـــة األمريكيـــة ونظرتهـــا إىل الثقافـــة العربيـــة، ومـــن ثـــم فـــإن هـــذه النظـــرة الجديـــدة كشـــفت آفاقـــا واســـعة مـــن 
 
جديـــدة ف

ي ألانت مهم
ي الثقافة الت 

ي ثقافة الفرد والمجتمع والمنظومة القيمية والسلوكية بوجه عـام، ولـذلك يةـبىع 
 
شة، فحدا تبتر ف

 :(20)أن ننظر إىل العالقة بير  ثقافة األنا وثقافة اآلخر من جانبير  اثنير  هما
عة اإلنسانية مكونا جوهريا من المكونات الذاتية(.  -أ ي اآلخر )الت  

 
 الذات مؤثرة ف

 آلخر )شهوة المعرفة وإ راءات التنوير(. الذات متأثرة با -ب
ي اجتمـار اإلنسـان وثقافتـه، يقـول 

 
وبولوجيا والسوسيولوجيا الذين يبحثان ف وتعود أصول مصطلح المثاقفة إىل عل"ي األنتر

ي بير  شعوب مختلفة وبخاصـة تعـديالت تطـرأ عـىل ثقافـة بدائيـة نتيجـة الحتكافهـا 
 
:: :التثاقف هو تبادل ثقاف :منتر بعلبكي

 (21)مجتمع أفتر تقدما:. ب
ي مسـار 

 
ي طرحهـا :جـاك دريـدا:، وأحـدا تحـوال جـذريا ف

ومن هذا المنطلق فإن الثقافة العربية تأثرت بفلسفة التفكيك الـت 
، ودفـــع الدراســـات المعـــارصة إىل االشـــتبال  ي كيثيـــة للـــنص األدب 

ي الدراســـات العالميـــة، فقـــام بتفكيـــك البـــت  الت 
 
ي ف النقـــد األدب 
ي الدراســات العربيــة التفكيكيـــة أســماء المعــة نـــذكر بالثقافــة الشــعبي

 
، وقـــد بــرز ف ي النقــد الجمــاىلي

 
ة، ودمــج النقـــد الســياتي ف

ات ألقاهـــــا :دريـــــدا: عـــــام  : الـــــذي تـــــرجم كتـــــاب :أطيـــــاف مـــــاركس:، وهـــــو محـــــارص  ي
ي جامعـــــة   1993مـــــنهم: :منـــــذر عيـــــات 

 
ف

هنــاك لبــة فلســفية:، وأيضــا :جــابر عصــفور: ألاليفورنيـا، و:ألــاظم جهــاد: الــذي تــرجم مقابلــة مــع :دريــدا: ووســمها بـــ :هــل 
ـ عـام  ي مجلـة فصـول، المجلـد الحـادي عن 

 
ـها ف الذي قام بعدة ترجمات منها مقالة :دريدا: :البةية العالمة اللعـب:، ونن 

1992.(22) 
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ي تلقت هذه الفلسفة النقدية والثقافية الجديدة، ونذكر من النقاد ا
لمباربة وتعد بالد المبرب األقص األرض الخصبة الت 

: الذي الزم :دريدا: وتأثر بفلسفته التفكيكية.  ي  :عبد الكبتر الخطيت 
ي ســـادت الثقافـــة العربيــة دهـــورا متعاقبـــة، والـــذهاب إىل نقـــد 

اثيــة والعقالنيـــة الـــت  : إىل تجـــاوز الت  ي دعــا :عبـــد الكبـــتر الخطيـــت 
صــيل هـذا االخــتالف الـذي دعــا إليــه  جـذري يتصــف بالجـدة المطلقــة، ويرتكـ  هــذه النقــد الجديـد عــىل االخـتالف، وقــام بتف

 :  (23)ألما يىلي 
-  : بحيث يـرصي الفكـر إىل تقـويا البنـاء النظـري الـذي يقـوم عليـه التفـاوت االجتمـا ي وأسسـه  االختالف االجتما ي

 األخالقية. 
-  : ي

 
ي وهجرها. االختالف الثقاف ي نبذها العالم العرب 

 ف سىع الفكر إىل تقويم الثقافات الت 
: االخـــتالف الســـي - ي دعـــائم التبيـــتر وأســـس االنفصـــال حســـب مـــا اســـتجد مـــن تـــدرأ بـــير   اتي

 
فيعيـــد الفكـــر النظـــر ف

ي الوضعية الدولية. 
 
 مختلف السلطات المحلية، ومن تعقد ف

-  : ي ال مــن حيــث هــو وجــود تبلفــه أيديولوجيــة الكليــة والوحــدة، بــل عــىل أنــه وجــود يتجــاوز  اخــتالف الوجــود العــرب 
اثية والسلفية، آخذا بعير  

  االعتبار مسألة العلم والتقنية. الت 
ي يمكـــن أن تصـــل إىل الشـــعوب العالميـــة والعربيـــة عـــىل وجـــه الخصـــو  

 
وعـــىل هـــذا األســـان فـــإن التبـــتر االجتمـــا ي والثقـــاف

ي حـت  يصـل إىل حـد االنفجـار، ومـن 
 
الم المعـرف انطالقا من االهتمام بالمعرفـة، وإلنتـاأ معرفـة جديـدة البـد مـن حصـول الـت 

نةـــتج ثقافـــة تتجـــاوز الثقافـــة الســـائدة والمألوفـــة، فيتحقـــق اإلنجـــاز، وتجـــدر اإلشـــارة إىل أن الثقافـــة الجديـــدة  ثـــم يمكننـــا أن
ي النصـو  والمجتمعـات، وبــهـذه 

 
ي المجتمعـات، ولـذلك فـإن الثقافـة يسـتد ي تفعيلهـا ف

 
ي ف وحدها ال تحقـق التبـتر اإليجـاب 

ي ندندن حولها. 
 وتلك نصل إىل النقطة الهدف الت 

، مثــل التطــرف ويضــاف إ ي ي لطــرح الســلبيات مــن الفكــر العــرب 
 
ىل مــا ذكرنــا القيــام بعمليــة التقــويا للبنــاء االجتمــا ي والثقــاف

ي الوظــــائف 
 
ي العقيــــدة واســــتباحة حرمــــات اآلخــــرين، وأيضـــا التطــــرف االجتمــــا ي واإلهمــــال والالمبــــاالة ف

 
واإلرهـــاب والبلــــو ف

ي بالثقافـة والمسؤوليات، ومن ألل األشكال والمظاهر السلبية الم تعلقة باإلنسان والبي ة، وبعدها نقوم بتحلية الفكـر العـرب 
ي تقــوم عـــىل الحـــوار بــير  ثقافـــات األمــم والشـــعوب، وتوظيـــف أحــدا التقنيـــات التكنولوجيــة المعـــارصة، لبنـــاء 

الجديــدة الـــت 
 األمن الفكري وتحقيق السلم االجتما ي والتطور الحضاري. 

  والعولمة الثقافي  -2
 
 ة: الحوار الثقاف

ي بعـــث الثقافــــة العربيـــة مـــن الركـــود، وتنميتهــــا 
 
نـــا إىل بعـــا النقــــاد العـــرب المعـــارصين الـــذين طرحــــوا أفكـــارا جـــادة ف لقـــد أرس 

ي هـذا 
 
ـين، وف ي القرن الحادي والعن 

 
ي ف لتوافب التحوالت المعرفية العالمية، وتواجه تحديات العولمة والتطور التكنولوم 

ور  ي بهـا قضـية الحـوار الحضـاري العن  من الدراسة نشتر فيه إىل رص 
ي نعـت 
ورات الثقافـة العالميـة المعـارصة، والـت  ة من رص 

 شعوب الكرة األرضية، فقد ألانت الثقافة البربية تنظر إىل الثقافة العربية بنظرة الدونية والتعاىلي عليها، وهذا 
ي بير 
 
والثقاف

ي البحــــر األبــــيا المتوســــط، و 
نــــتج عــــن ذلــــك ظهــــور التيــــارات الفكريــــة مــــا بعــــث الكراهيــــة و ــــذى الحقــــد بــــير  ســــكان ضــــفت 

المتطرفة واإلرهاب الدوىلي الذي ينذر بخـراب البـت  التحتيـة وزوال الثوابـت الوطنيـة، وانتقلـت هـذه التقلبـات العالميـة إىل 
هــا، ممـــا دفعهــم إىل تبيـــتر السياســة المنتهجــة منـــذ عقــود مـــن الــ من، ورأوا أن المخـــرأ مــن هـــذه  عقــر القــارة األوروبيـــة و تر

ي األ
زمات العالمية هو الحوار بير  الثقافات والحضارات، وقـد أشـار القـرآن الكـريم إىل هـذه القضـية وسـماها بالمجادلـة بـالت 
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ة بالثقافة الفردية والجماعية  ولذلك اتجه بعا ي هذا المجال الذي له صلة مبارس 
 
النقاد والكتاب المعارصين إىل الكتابة ف

ي آن واحد. 
 
 ف

 :  
 
 مفهوم الحوار الثقاف

ي أيضــا التخاطــب وتبــادل الكــالم والــرأي ببيــة التفــاهم والوصــول إىل رأي 
الحــوار هــو الرجــور إىل لبــة التفــاهم والعقــل، ويعــت 

ي  البـــا مـــا يكـــون م لهـــا إىل التــــدمتر حصـــيف يجنـــب األ 
ي الخـــالف واســـتعمال القــــوة الماديـــة الـــت 

 
طـــراف المتحـــاورة الوقـــور ف

 والخراب. 
والثقافـــات تتـــداخل وتتحـــاور فيمـــا بينهـــا، وتـــتالقح بشـــكل عفـــوي، ويـــتم ذلـــك عـــن طريـــق االحتكـــاك الحضـــاري عـــت  قنـــوات 

 الحضـارات يـؤدي إىل إمكانيـة التعـاس  السـل"ي بـير  ووسائط مختلفة، ومن التعريف اللبوي نستنتج أن الحوار الثقـ
ي بـير 
 
اف

ي تعانيهــا الشــعوب 
ي واالقتصــادي، ومــن ثــم تتجــاوز األمــم مشــالل العنــف واإلرهــاب الــت 

 
الشــعوب، وتحقيــق التكامــل المعــرف
ي شت  أصقار األرض. 

 
 المعارصة ف

ألن الثقافة والحضارة مصطلحان يتداخالن ويربط الباحثون المعارصون الحوار بالثقافة حينا وبالحضارة حينا آخر، ذلك 
ورة العـودة إىل توظيـف ثقافـة الحـوار بـير  األنـا واآلخـر، بـير  شـعوب  ي هذا الصـدد هـو رص 

 
ي كثتر من النقاط، والذي يهمنا ف

 
ف

ية أنهم يعودون إىل األب األول :آدم: عليه السال  ي الىلن 
 
م، العالم وإن اختلفت أجناسهم وتباعدت أقاليمهم، ألن األصل ف

 وا ع  وجل سشتر إىل هذه القضية المحورية واألساسية بير  الشعوب فيقول: ﴿
ـترع
م
ن
ُ
أ ـْر وع
ى
ف
ع
مم ِمـنم ذ

ُ
ـال
ع
ن
م
ق
ى
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ع
ـا خ
س
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س
ـا الن هع يه

ى
ـا أ يع
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وا
ُ
ف ـــارع عع
ع
اِئــلع ِلت بع

ع
ق ـــُعوًبا وع

ُ
مم ش
ُ
ــال
ع
ن
ن
ل عع جع ي عــالم اليـــو (25) وع

 
ــية ف ـ ي يشــهدها الىلن 

م، خاصـــة ، وعليــه فـــإن التحـــوالت المتســارعة الـــت 
ي مقاصــدها وتوجهاتهــا، فتنــاحرت فيمــا بينهــا، ألــل ذلــك يحــتم 

 
ي انقســمت عــىل نفســها وتباعــدت ف

المجتمعــات العربيــة الــت 
ي ابتداء مع نفسها ومنهاأ ربــها وخالقها، ثم مع الشعوب واألمـم األخـرى، ويمكـن ح ـ ذلـك 

 
عليها أن تحقق الحوار الثقاف

 :  فيما يىلي
ي عالم اليوم.  -1

 
وري ف  التالقح بير  الثقافات أمر عفوي ورص 

ي مع جميع الثقافات.  -2  التفاعل اإليجاب 
ي بير  الثقافات.  -3 ي والتكنولوم 

ورة التبادل التقت   رص 
ي الحـــــــوار بـــــــير  الثقافـــــــات إلبـــــــاء الشخصـــــــية وانمحـــــــاء الهويـــــــة، بـــــــل البـــــــد مـــــــن  -4

ام ال يعـــــــت  ت بيـــــــت المرجعيـــــــات واحـــــــت 
 الخصوصيات الثقافية لكل أمة. 

ي  -5
 
ورة البحـــث عـــن ســـبل التحـــاور مـــع الـــذات قبـــل التحـــاور مـــع اآلخـــرين، وهـــذه قضـــية جوهريـــة يجـــب تحقيقهـــا ف رص 

 الثقافة العربية واإلسالمية. 
 الثقافـــات هـــو ســـثيل بنـــاء الحضـــارات، ومـــن ثـــم تةتقـــل األمـــم إىل نظـــام عـــال"ي ج -6

ي عـــىل أســـس الحـــوار بـــير 
ديـــد يةبـــت 

 التعاس  بير  الهويات الثقافية والحضارية. 
ي عالمنــــا المعــــارص، 

 
وري ف ي هــــذا العنـ ـــ مــــن الدراســــة أن الحــــوار بــــير  الثقافــــات والحضــــارات مطلــــب رص 

 
ومجمــــل الكــــالم ف

ي األنظمة السياسية واالقتصـادية وحـت  الثق
 
ي يشهدها كثتر من بلدان المعمورة ف

ات الت  افيـة، وبـذلك خاصة مع هذه التبتر
ي 
اف بـــاآلخرين، وهـــذا هـــو عـــير  مـــا جـــاءت بـــه الرســـالة الســـماوية الـــت 

تةتقـــل األمـــم مـــن الـ ــار والمواجهـــة إىل الحـــوار واالعـــت 
 . لت عىل خاتم األنثياء والمرسلير   

 تت 
 العولمة الثقافية: 

ي الكتابـــة الن
 
ــين ظهـــرت مصـــطلحات جديـــدة ف ـ ي أواخـــر القـــرن العن 

 
ي ف
قديـــة لتســـاير النظـــام بعـــد ســـقوط االتحـــاد الســـوفياب 

ي البدايـة بمجـال االقتصـاد، وبجعــل 
 
ة ف العـال"ي الجديـد، ومـن أبـرز هـذه المصـطلحات :العولمـة:، وقـد اتصـلت هـذه األخـتر

ي تهـيمن عليهــا الواليـات المتحــدة األمريكيـة، ثــم انتقـل المصــطلح إىل مجــال 
االقتصـاد العــال"ي يخضـع للقــوة الرأسـمالية الــت 

ــق أو مــن الشــمال إىل الجنــوب، وبعــد االتصــال لعولمــة العــالم  ي مــن البــرب إىل الن 
ي تــأب 
بالتكنولوجيــة وتقنيــة االتصــال الــت 

هـذين الفــرعير  انتقــل المصـطلح إىل الثقافــة ومــا يةتجـه فكــر اإلنســان، فقامـت القــوى البربيــة بعولمـة ثقافتهــا وفــرض لبتهــا 
يــة ومــا يتصــل بهمــا مــن لبــان  عــىل ســائر بلــدان العــالم، ومــن ثــم فقــد تــأثر ثقافــات الشــعوب بالثقافــة البربيــة واللبــة اإلنجلتر 

ب مــن مفهــوم :العالميــة:، إال أن األول يتصــف بالديناميــة  ومألــل ومســكن ومــا إىل ذلــك، وعليــه فــإن مصــطلح العولمــة يقــت 
ي يتصف بالثبات. 

 والثاب 
ين، ودفـــع الك ا خـــالل العقـــدين األخـــتر تـــاب إىل إنشـــاء تصـــور جديـــد وقـــد أثـــار مصـــطلح العولمـــة بجميـــع تفريعاتـــه جـــدال كبـــتر

وا ذلك :عملية تاريخية ومنطلقا جديدا لألحداا التاريخية الكونيـة 
ُ
للعالم الذي تحكمه الوسائل التواصلية الحديثة، وعد

،... ضمن شـبكة  ي
 
ي التاريــــن المعارص تتجاوز االقتصادي والسياتي واالجتما ي والثقاف

 
المستقبلية، ونقطة تحول جديدة ف

ـ بمجتمـع جديـد مـن نتائجـه التنـور والتعـدد واالبتكـار والصـعود المحـتر واحدة يطلق علي ي تىلن 
هـا اليـوم اسـم :العولمـة: الـت 

 (26)للتكنولوجيا:. 
ي هذا السياق أن المستقبل تضبطه تحديات اقتصادية وثقافية مبايرة لما ألانت عليـه الثقافـة 

 
ويؤكد :إبراهيم الحيدري: ف

لعربيـة أن تـنها بكـل الوسـائل الع ـية المتاحـة، لتحقـق فهمـا أعمـق وتعاسشـا أوسـع التقليدية، وهذا يتطلـب مـن الثقافـة ا
 فعالية، وهذا يدفعنا إىل إيجاد آليات جديدة للحاق بركب العولمـة الثقافيـة النـيــــع :وإذا كنـا حريصـير  عـىل 

ومشاركة أفتر
ي هــذا العــالم، فع

 
ي الرمــال، فهــذا الــدفار عــن الــذات والحفــا  عــىل هويتنــا وأن نكــون جــ ءا فــاعال ف

 
لينــا أن ال نضــع رؤوســنا ف

 (27)القرن هو قرن اآلمال العريضة ولكن بخيارات صعبة:. 
وتعـــد هـــذه النظـــرة الحيدريـــة للعولمـــة نظـــرة إيجابيـــة، والواقـــع أن العولمـــة بعامـــة والعولمـــة الثقافيـــة بخاصـــة لهـــا جانبـــان: 

، ذلك أن الهيمنة الثقافية األحادي ي ي واآلخر سلت  ي النيــــع ستجلب نظامـا أحدهما إيجاب 
ة عىل العالم عت  التدفق المعلوماب 

ي تدفع الحضارات إىل رصاعات وحـروب 
دوليا جديدا تحكمه المركزية البربية، ويةتج عنه ظهور ثنائية المرك  والهام  الت 

ي كتابه :صدام الحضارات:، ومن ثم فإن التوجهات النقدية المعارص 
 
ة قد أصـبح حسب ما تةبأ به :صامويل هنتنجتون: ف

ي والثقافـــة العربيـــة عـــىل وجـــه 
هـــا النقـــدي إىل هـــذه التحـــوالت المتســـارعة لخدمـــة الفكـــر اإلنســـاب  ل امـــا عليهـــا أن توجـــه تفكتر

ي الحقيقـــة يضـــعنا أمـــام تحـــديات صـــعبة، ألن العولمـــة الثقافيـــة تهـــدف إىل تقلـــيص الحـــدود الجبرافيـــة 
 
الخصـــو ، وهـــذا ف

 حدة. واإلقليمية حت  سشهد المجتمع ثقافة وا
:، ويــرى أنهــا يســىع إلزاحــة الثقافــة  ي :عبــد اإللــه بلقــتر  وقــد ذهــب إىل هــذا التصــور للعولمــة الثقافيــة الناقــد والمفكــر المبــرب 
ي هذا بير  مجتمعات الشمال والجنوب :إن هذه العولمة الثقافيـة ال تفـرض 

 
، وال فرق ف الوطنية من أجل فرض ثقافتها هي
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...،فكيــــف بمــــا تفعلــــه نفســـها عــــىل العــــالم مــــن طريــــق الحــــوار  ي واإلقنــــار، وإنمــــا بأبشـــع أنــــوار العنــــف الرمــــ ي والعــــدول األدب 
 (28)بالهوام  الثقافية: ثقافات المجتمعات المبلوبة عىل أمرها:. 

نهـــــا مـــــن فـــــرض الثقافـــــة 
ُ
وعـــــىل هـــــذا األســـــان فـــــإن العولمـــــة الثقافيـــــة تمثـــــل تحـــــديا حقيقيـــــا للهويـــــة الثقافيـــــة العربيـــــة، لتمك

ي ت
ة مــع الثقافــة العربيــة، إضــافة إىل ذلــك فــإن العولمــة الثقافيــة هي الســثيل الوحيــد االســتهالفية الــت  ي نقــاط كثــتر

 
تعــارض ف

ق حصونه مـن  ـتر اسـت ذان، فيـؤثر فيـه بطريقـة عفويـة، ألنـه سسـتهدف العقـل 
ي ويخت  الذي يمكنه أن يقتحم الفكر الىلن 

ثقافات :فلم يعد ممكنـا اليـوم الحـديث عـن ثقافـة  والنفس واإلدراك، فيحدا التفاعل بير  هذه الحوان وما يستقبله من
ية:.  ي ظل عملية التداخل المتسارعة بير  الثقافات الىلن 

 
 (29))أصلية( أو نقية ألاملة لهذه الجماعة أو تلك ف

وبناء عىل ما تقدم فـإن العولمـة الثقافيـة تهـدف إىل تجـاوز الحـدود الجبرافيـة واإلقليميـة للـدول عـن طريـق وسـائل اإلعـالم 
ديثــــة، ومــــن ثــــم إخضــــار الثقافــــة اإلنســــانية إىل نمــــوذأ مركــــ ي واحــــد، وألــــان الهــــدف األول لهــــذه العولمــــة هــــو المجــــال الح

، وقـد شـكل هــذا التحـول تحــديا واضـحا للثقافــة والهويـة العربيــة  ي
 
، وتعـدى ذلــك إىل المجـال الثقــاف االقتصـادي ثـم الســياتي
ــق والبــرب، أو بــير    الثقافــة العربيــة اإلســالمية والثقافــة البربيــة، والشــك أن مصــدر الخــتالف المرجعيــات الثقافيــة بــير  الن 

ي تقنياتها، ذلك 
 
الهيمنة الثقافية يعود إىل البرب بوصفه عالما ألان له السبق إىل افتشاف التكنولوجيا المعارصة والتحكم ف

بريــب، وهي كونيــة مــن حيــث تعتــت  أوروبيــة بامتيــاز، وهي عالميــة مــن حيــث انتشــارها مــن خــالل الت -العولمــة-أن :الحداثــة
وطة، عابرة للتاريــــن وعابرة للثقافة:.  عية ال من     (30)الطموحات لتكسب رس 

ي بثقلــه عــىل النقــاد والمفكــرين مــن أجــل دفــع الثقافــة العربيــة المعــارصة إىل موافبــة 
وعليــه فــإن مســتقبل الثقافــة العربيــة يلــق 

ي تـــتحكم فيهــــا العولمــــة الثقافيـــة، 
وال مفــــر مــــن ذلـــك، بهــــدف جعــــل العلـــوم اإلنســــانية ســــثيال إىل التحـــوالت المتســــارعة الــــت 

ي واالقتصــــادي 
 
ي الــــذي يكفــــل لألمــــة العربيــــة تقــــدمها الحضــــاري ورقيهــــا الثقــــاف ي واالجتمــــا ي اإليجــــاب 

 
إحــــداا التبــــتر الثقــــاف

ين.   لمواجهة تحديات القرن الحادي والعن 
 

 خاتمــــــــــــــــة: 
ي هذ
 
: بعد هذا الجهد الذي بذله الباحث ف  ه الدراسة فإنه توصل إىل مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يىلي

 تعد المناهج النقدية وسيلة لتفكيك بةيات النصو  والوصول إىل جمالياته ومقاصده.  -1
ي إحــداا النقلــة النوعيــة للثقافــة والمعرفــة اإلنســانية لمواجهــة التحــديات  -2

 
تقــوم المنــاهج النقديــة بــدور فعــال ومبــارس  ف

 قافية المعارصة. الث
وقع السجال بير  العلـوم الطبيعيـة والعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة مـع مطلـع األلفيـة الثالثـة، وذلـك بـير  مـن يـرى تراجـع  -3

 العلوم اإلنسانية أمام العولمة والتكنولوجيا المعارصة، وبير  من يرى عكس ذلك. 
ي عمليـــة الت   -4

 
ت العلــوم اإلنســـانية عــن العلـــوم األخــرى ف ـين، وفقـــا تمــتر  ـ جمــة خـــالل العقــد األول مـــن القــرن الواحـــد والعن 

ي قدمها :بسام بركة:. 
 للدراسة الت 

لقد تحول االهتمام النقدي من الدراسـات األدبيـة إىل الدراسـات الثقافيـة ت امنـا مـع ظهـور التيـار ال سـاري األمـريكي الـذي -5
ي ال . رأى أن المستقبل للدراسات الثقافية عىل حساب النقد األدب   جماىلي

ي الدراســات المعـــارصة، وذلــك ألنهـــا حولــت المســـارات النقديــة والثقافيـــة بــدفعها نحـــو  -6
 
يشــكل العولمـــة نقطــة محوريـــة ف
 التوجه إىل ثقافة عالمية واحدة. 

ي المنطلقات واألسـس، وهـو مـا أدى إىل وقـور انقسـامات بـير  أنصـار  -7
 
تختلف الدراسات النقدية مع الدراسات الثقافية ف

. الدراست ، وال ي ال األمر كذلك إىل يومنا الحارص  ي ي والعرب   البرب 
ي العالمير 

 
 ير  ف

ي بـــير  العلـــوم اإلنســـانية وعلـــوم التكنولوجيـــا واالتصـــال المعـــارصة،  -8
 
ي والمعـــرف

 
ورة التوجـــه نحـــو تحقيـــق التكامـــل الثقـــاف رص 

ي ألل بقار الكرة األرضية. 
 
 خاصة مع هيمنة هذه الوسائل عىل األفراد والمجتمعات ف

ي  -9  يصـــل إىل حـــد االنفجــار ألمـــا ذهـــب إىل ذلـــك الناقـــد المبـــرب 
ي حـــت 
 
الم المعـــرف لبلــوغ ثقافـــة جديـــدة البـــد مـــن تحقيــق الـــت 

 .:  :سعيد يقطير 
، خاصــة مــع ظهــور التطــرف  -10 ي إحــالل األمــن الفكــري والســلم االجتمــا ي

 
وريــة ف ي وســيلة إيجابيــة ورص 

 
يعــد الحــوار الثقــاف

ي المجتمعات العرب
 
 ية المعارصة. الفكري واإلرهاب ف

ورة االســتفادة مـــن الوســـائل التواصـــلية الحديثـــة مـــع المحافظـــة عـــىل الهويـــة الوطنيـــة واللحمـــة االجتماعيـــة، وذلـــك  -11 رص 
ي ثقافـة واقيـة تحصـنه مــن أخطـار العولمـة الثقافيـة، والتطـرف الفكــري  بقيـام العلـوم اإلنسـانية بـدورها لتكسـب الفــرد العـرب 

 . ي واالجتما ي
 واالنحالل الخلق 

ــ بطــابع الثبــات والتحــول، وهــو مــا يعطيهــا صــفة الخلــود، ومــن ثــم فإنــه  -12 ونتيجــة النتــائج، فــإن العلــوم اإلنســانية تكت ي
ي الثقافـــة 

 
ي ف ي تبيـــتر ثقافـــة الشـــعوب والمجتمعـــات اإلنســـانية نحـــو الطريـــق االيجـــاب 

 
ب مكانهـــا أن تـــؤدي دورا فعـــاال وأساســـيا ف

 والعلوم  والمعرفة بصفة عامة. 
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