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مقدمة
أسيـ تفاعؿ الشخصية العربية مع محيطيا الخارجي في بركز تفاعبلت أكبر

كأكضح مع مككناتيا الداخمية ،ال سيما عمى مستكل اليكية كالبناء المعرفي،

فظيرت مصطمحات كمفاىيـ كشفت عف ىذا الحراؾ مثؿ :اليكية ،كالتبعية
الثػقافية ،كاالستبلب الثقافي ،كالغزك الثقافي ،كاالختراؽ المعرفي ،كاالنتماء

كاالرتماء ،كاألمف االجتماعي ،كالنيكض الحضارم ،كاألصالة كالمعاصرة ،إلخ.
كلعؿ العالـ العربي مف المنظكمات الجغرافية كالديمكغرافية كالثقافية في

العالـ ،التي تعرضت إلى محاكالت تش ٌكؿ ،منبتة عف منظكمتو المعرفية كىكيتو
األفراد
الحضارية .مما أدل إلى نشكء خطابات ثقافية ،ال سيما عمى مستكل
كمؤسسات المجتمع المدني  ،حاكؿت أف تتممس طريقيا نحك االنعتاؽ عف اآلخر،

كخكض معركة البناء تنمكيان كنيضكيان ،كتطكير منيجية مناسبة لمتعامؿ مع الذات
كالكاقع كاآلخر؛ إلتاحة الفرصة أماـ اليكية كي تثبت قدرتيا في تشكيؿ الفعؿ

المجتمعي ،كاإلسياـ في تشكيؿ الكعي اليقظ بمككنات ىذه اليكية مف جية ،كبكؿ

ىا مف جية أخرل.
ما يعمؿ عمى محاكلة نسؼ

كمثٌؿ الصراع المغكم مظي انر ممحكظان ،جعؿ الدكؿ كالمؤسسات كاألفراد

يستشعركف ضركرة التفاعؿ مع ما يحدث لمغة مف غزك كتيميش في المجاالت
الحيكية كحتى الترفية .كلـ تىعد مسؤكلية حماية المغة مقتصرة عمى الخاصة كخاصة
الخاصة ،ضمف أبكية كاضحة في تشكيؿ المجتمع ،كلـ يعد المركز ىك األساس
في صنع خميرة التغيير ،بؿ قامت مؤسسات المجتمع المدني؛ الثقافية كالفكرية

كالدينية كالتربكية ...بالقياـ بما عجزت عنو المؤسسات الرسمية ،كنشأ خطاب
متجاكز ،يمتَّ ًسـ باإلدراؾ الكاعي لمعطيات التطكر التاريخي ،كبالنظرة المكضكعية
تجاه الذات ،كباالستثمار الحقيقي لمطاقة النفسية كالفكرية .كأصبح خطاب
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المؤسسات الثقافية كالفكرية عمى كجو الخصكص ،األقدر عمى إحداث الفعؿ

التغييرم في المجتمع؛ إذ يتفكؽ عمى الخطاب السياسي في طبيعة الفعؿ كالمدل
الزمني؛ فالخطاب السياسي محككـ بالنجاعة العاجمة اآلنية؛ العتماده عمى

المفعكؿ المباشر كالذاكرة القصيرة لؤلثر عند الرأم العاـ سمبان أك إيجابان ،بينما

الخطاب الثقافي كالفكرم يتمثؿ المدل البعيد كالتأثير البطيء كغير المرئي ،فيك
ذك نتائج مستقبمية عظيمة؛ ألنو يتعمؽ ،بشكؿ جذرم ،بإصبلح الرؤية كتكجيو

دفتيا كتقكيميا ،كانتاج اليكية ،كمف ثـ إعادة تشكيؿ الكاقع في ضكء القيـ اإلنسانية
الرفيعة.
لتتفحص دكر المؤسسات الثقافية كالفكرية في النيكض
تأتي ىذه الدراسة
ٌ
بالمغة العربية  ،كأثرىا في تمكيف اليكية المغكية مف اإلسياـ في بناء المجتمع.

كتنطمؽ الدراسة مف تساؤالت كثيرة  ،مف أىميا :ما المقصكد بالمؤسسات الفكرية

كالثقافية؟ كما أىميتيا في السياؽ الحضارم كالثقافي كالمعرفي لممجتمع كاألمة؟ كما

عبر
أىمية العمؿ المؤسسي الجماعي في النيكض بالمغة العربية؟ ككيؼ تي ٌ

المؤسسات الفكرية كالثقافية عف ىكيتيا المغكية؟ كما تجميات ذلؾ في المجتمع؟ كما

دبرة التي
الم ٌ
انعكاسات ذلؾ عمى انتماء المؤسسة إلى ىكية األمة؟ كما الكسائؿ ي
اتبعتيا تمكـ المؤسسات لتحقيؽ غاية النيكض؟ كما العكائؽ التي تكاجو المؤسسات
الفكرية كالثقافية في إحداث فعؿ التنمية المغكية؟

كلعؿ ىذه التساؤالت كغيرىا فرضت عمى الدراسة أف تأتي بنماذج مستقرأة

لتفحص التساؤالت السابقة،
مف المؤسسات الفكرية كالثقافية في األردف خاصة؛ ٌ
كمبلحظة مدل انسجاـ المؤسسات الفكرية كالثقافية مع اليكية المغكية كالمعرفية
كالثقافية لممجتمع كاألمة .كقد اتكأت الدراسة عمى نمكذجيف مف المؤسسات

الخاصة؛ أحدىما يمثؿ التكجو الثقافي كىك مؤسسة عبد الحميد شكماف ،كالثاني
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قيدت الدراسة
يمثؿ التكجو الفكرم كىك المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي .كقد ٌ
نطاقيا الزمني في عممية المسح لمنشاطات كالفعاليات التي قامت بيا تمكما
المؤسستيف بالسنكات العشر األخيرة (.)2012-2002
ووًال :همية المؤسسة والعمل المؤسسي
إف مفيكـ ديمكمة األفكار كنجاعتيا ـ رتبط بقدرة اؿحاضف عمى تفعيؿ ىذه
األفكار ،كنقميا مف الذاتية كالفردية المتصمة بالتفكير األحادم إلى الجماعية
قيمة ماتت بمكت صاحبيا ،أك تبلمذتو؟! ككـ مف
كالمؤسسية ،فكـ مف أفكار ٌ
مدارس فكرية كاقتصادية كسياسية لـ تجد استم اررية ليا ،ألنيا ارتبطت بأفرادىا ال
بمؤسساتيا!
كمف يستقرئ التاريخ اإلنساني كيتفحصو ،يجد أف لممؤسسات دك انر كبي انر في
نقؿ األفكار مف الـ خ زكف الذاتي لمفرد إلى التجمي المجتمعي ،كمف القصكر في

األداء إلى ًفعؿ اإلنجاز ،كمف االرتباؾ في اتخاذ الق اررات إلى الثقة في التخطيط

كالتنظيـ كالتنفيذ ،كمف االرتجالية إلى التنظيمية ،كمف سككف الفكرة إلى حركيتيا،
كمف قكتيا إلى فعميا  .كىذا يد ٌؿ عمى اؿقدرة الكبيرة في تنظيـ الفكرة كبمكرتيا

كإدارتيا كتكييفيا  ،لتتسؽ مع ركح العصر كضركراتو  .كالحضارات في معظـ
دكراتيا الحضارية ال تمتؼت إلى دكر الفرد إال في إطاره الجمعي ،كفي دكره داخؿ
المؤسسة بما يحدثو مف تفاعؿ مع غيره كمع بيئتو.
كلعؿ العصر الراىف  ،بتعقيداتو  ،أبرز األىمية الكبيرة لممؤسسات

(عمى

اختبلؼ أنكاعيا كتجلياتيا) في إدارة الدكلة ،كتنظيـ المجتمع ،حتى غدت سياسات
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الدكؿ الداخمية كالخارجية متؾئة ،بشكؿ ال بأس بو  ،في رسـ استراتيجياتيا كرؤاىا
عمى أفكار المؤسسات الحككمية كالخاصة كاألىمية.
ليس مف ىدؼ الدراسة أف تتناكؿ التعريؼ اإلجرائي أك اإلدارم لممؤسسة  ،أك
البحث في التصميـ الفني لمفيكـ المؤسسة ،كلكف يمكف التعامؿ مع المؤسسة
صماء ،تأخذ
ضمف إطارىا الفكرم كالمعرفي كالثقافي ،فيي ليست أبنية كأشكاالن ٌ
ماىيتيا كىكيتيا مف عبلمتيا التجارية أك إنتاجيا ،كلكنيا عبلقة تؼ ا عؿ بيف الفرد
كالفرد ،كالفرد كالفكرة ،كالفكرة كالمجتمع  .كفييا يبرز مفيكـ الدكر الذم يشير إلى
تصكر جماعي اجتماعي ،كىذا التصكر الجماعي االجتماعي يبرز مفيكمان آخر
عمى درجة كبيرة مف األىمية ،كىك مفيكـ األداء  ،الذم يشير إلى تفاعؿ داخمي
بيف أفراد المؤسسة ،كتفاعؿ خارجي مع البيئة بمفيكميا الكاسع.
معبرة عف مخيبلت األفراد الذيف ينتمكف إلييا،
كبناء عميو تغدك المؤسسة ٌ
ن
فتقكـ عمى إعادة تشكيؿ الصكر الذىنية التي يصكغيا الفرد تجاه ذاتو كتجاه
معبرة عف ىكية صاحبيا .كىي تمثؿ خطابان كاحدان قد
عالمو ،كبذلؾ تككف المؤسسة ٌ
يككف ليكية كاحدة كقد يككف ليكيات متعددة ،خاصة في تمؾ المؤسسات التي
كيسيرىا
تتجاذبيا تنكعات فكرية كمعرفية  ،إال أنيا تمتقي في ؽيمة مركزية كاحدةٌ ،
خيط ناظـ .كتصبح المؤسسة بذلؾ عامبلن ميمان في تشكيؿ الشخصية ،ال سيما تمؾ
المؤسسات التي تيعنى ببناء الفرد فكريان كمعرفيان كتربكيان كسمككيان ككجدانيان كقيميان ...
( ) ،مثؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية ،كالتعميـ كالتربية.
إف العبلقة بيف المؤسسة كاألفكار عبلقة كطيدة كتبادلية؛ إذ إف المؤسسة

تقكـ عمى أفكار كرؤل كاضحة ،تمثؿ األفكار اإلطار النظرم كالمعنكم لممؤسسة،
( ) المحاضرات التي تبحث في تشكيؿ الشخصية اإلسبلمية؛ كجدانيان كفكريان كقيميان ،...تكاد تغطي

 %80مف مجمؿ محاضرات المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي كمؤتمراتو كنتاجاتو .كىذا نابع مف
رسالة المعيد الماثمة في تطكير منيجية التفكير كبناء الرؤية السميمة.
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بما يمثؿ ثقافة المؤسسة ،التي ىي مجمكعة مف األفكار كالقيـ كالمفاىيـ التي يؤمف

بيا العاممكف .كتقكـ المؤسسة مف خبلؿ جيازىا اإلدارم كالفني بنقؿ ىذه األفكار

تطكر األفكار،
إلى المجتمع مف خبلؿ اؿكسائط اؿمتعددة  .كتستطيع المؤسسة أف ٌ
مرت عمى المؤسسة ،كالتفاعؿ
مف خبلؿ دراسة الماضي الممثؿ في التجارب التي ٌ

مع الحاضر بكصفو الكاقع اآل ني الذم يحتاج إلى تفعيؿ  ،كاستش ار ؼ المستقبؿ
بكصفو األفؽ الممتد ألية فكرة؛ إذ إف صناعة األفكار تحتاج إلى مدل زمني

طكيؿ نسبيان لقطؼ نتاجيا  .كبذلؾ تنقؿ المؤسسة األفكار مف عالـ المؤسسة إلى

مؤسسة العالـ؛ أم إلى خارج محيط الذات.

تيمثٌؿ البيئة المؤسسية – الداخمية كالخارجية – عنص انر ميمان في إنجاح أفكار

كتفحصيا ،كتكييفيا بما ينسجـ
المؤسسة ،لذلؾ ال ٌ
بد مف دراسة البيئة المؤسسية ٌ
التعرؼ
مع أفكار المؤسسة كأىدافيا  .كينبغي ألم دارس يدرس تجربة مؤسسة أك ٌ

عمى ماىيتيا ،أف يسأؿ السؤاليف اآلتييف ؛ ىؿ المؤسسة نتاج البيئة؟ كىؿ بالضركرة
أف تقكـ المؤسسة بتغيير البيئة المحيطة بيا؟
قد يككف مف الصعب اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ؛ إذ إننا في عالـ العكلمة ال

بناء عمى جغرافيتيا ،فثمة انتماء إلى ما ىك أعمؽ
نستطيع تصنيؼ المؤسسات ن
مف الجغرافيا مثؿ  :الديف ،كاالقتصاد ،كاألفكار االجتماعية ،كالرياضية  . ...كلكف
في المؤسسات المحمية نستطيع القكؿ إنيا نتاج الخصكصية المحمية؛ إذ إنيا

تيدؼ إلى سد حاجة المجتمع ،كتحقيؽ تطمعاتو.
بيـ المؤسسة في تغيير البيئة
أما اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني المتعمؽ ٌ
المحيطة بيا ،فإف ىذا كاجب أدبي كأخبلقي ،فضبلن عف ككنو كاجبان حقكقيان مرتبطان
بعبلقة تعاقدية بيف المؤسسة كالمجتمع؛ فالمؤسسة بشكؿ عاـ ،كالمؤسسات الثقافية

كالفكرية بشكؿ خاص  ،تنطمؽ مف أطر ثبلثة
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تحدد رؤيتيا كمسيرتيا  :صكرة

( )

أم رؤية المؤسسة لئلنساف

كاضحة كمدركة لمعالـ ،فيما ييسمى بالرؤية الكمية؛
التكيؼ مع المحيط ،كمحاكلة تكييؼ المحيط مع ما
كلمككف كلمخالؽ ،كالتبلؤـ ك ٌ
المؤسس.
ة
ينسجـ مع أفكار

ييعد التخطيط يركنان ميمان مف أركاف المؤسسة كصناعة األفكار فييا ،فيك
حدد األىداؼ ،كيضع السياسات ،كطرؽ العمؿ ،كاجراءات التنفيذ ،كالتنبؤ الجيد
يي ٌ

لتقميؿ األخطاء ،كتحدمد الزمف كالميزانية . ...

( )

كالتخطيط بيذا التكصيؼ دليؿ

كاضح عمى العقؿ المنظـ ،الذم يبتعد عف العفكية كاالرتجالية في اتخاذ الق اررات.
كلكي يؤدم التخطيط دكره الفاعؿ في عمؿ المؤسسة ،ينبغي أف يككف مرنان؛ إذ
يأخذ بعيف االعتبار تقمٌب الظركؼ كاختبلفيا ،كبركز العكائؽ كالتغيرات الطارئة ،كأف
تعي المؤسسة الخطط قصيرة المدل أك متكسطتو أك بعيدتو.

إف الديمكمة (النسبية) التي تمنحيا المؤسسة لؤلفكار كالمشاريع في

بعض

عد معممان جيدان في أىمية تشكيؿ الكعي اليقظ بمككنات
المؤسسات العر ة
بي اليكـ  ،تي ٌ
اليكية مف جية ،كبكؿ ما يعمؿ عمى محاكلة نسفيا مف جية أخرل ،ال سيما أننا

( ) جاء في النشرة التعريفية بالمعيد أنو قاـ ببمكرة مفيكـ إسبلمية المعرفة ،بكصفو منطمقان لئلصبلح
الفكرم ،كالخركج مف أزمة العقؿ المسمـ ،مؤكدان أىمية بناء الرؤية الككنية اإلسبلمية كالمنيجية

اإلسبلمية .كجاء في دليؿ النشر الخاص بالمعيد (تحت الطبع) أف مف المكضكعات التي تحتؿ

األكلكية في اىتماـ المعيد ،قضايا الرؤية الكمية اإلسبلمية ،كالنظاـ المعرفي الذم ينبثؽ عف تمؾ

الرؤية الككنية( .ينظر الدليؿ ص.)30

( ) انظر :األزىرم ،محي الديف .اإلدارة من وجهة نظر المنظمة  ،القاىرة  :دار الفكر العربي،1979 ،
ص.171
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تصكر كاضح عف
ٌ
نمر اليكـ بمرحمة نستطيع القكؿ فييا إننا قادركف عمى تحديد ٌ
طبيعة العبلقة بيف العمؿ الفردم كالعمؿ الجماعي ،كبيف التخمؼ كاإلبداع.
ثنيثًال :المؤسسثت ال قثفية والفكرية و هميتهث في السيثق الحضثري
كمان كبي انر مف التعريفات ،كربما يق ٌؿ
عندما نتحدث عف مفيكـ الثقافة ،فسنجد ٌ
ذلؾ في مفيكـ الفكر  .كليس مف خط سير الدراسة تتبع التعريفات المتعمقة بالثقافة
كالفكر ،إال أف األعماؿ كالمياـ كاألكامر كالكظائؼ المتعمقة بالثقافة كالفكر ،تعطينا

تصك انر قريبان مف ماىية الثقافة كالفكر ،كلعؿ ذلؾ متعمؽ بطريقة تناكلنا الثقافة ،ىؿ ىي
ٌ

طريقة حياة كمية ،أك بكصفيا معارؼ عامة ،أك ككنيا نشاطنا عممينا كابداعينا ممتزمنا .
كلعؿ التعريفيف الثاني كالثالث يتقاطعاف مع المثقؼ ،مع اإلشارة بأف المثقؼ الذم

يتعامؿ مع الثقافة عمى أنيا نشاط عممي ،يككف أكثر التصاقنا بالتخصص كبالعمـ منو
بالمجتمع كبالثقافة العامة  .كربما مجيء ىاتيف المفظتيف في شكؿ تركيب يعطييما

فيقاؿ :خطاب ثقافي ،كنمط ثقافي ،كمنيج فكرم ،كبناء فكرم . ...
تخصيصان معينان ،ي
سير عمى ىذا التخصيص.
كلعؿ المؤسسة الثقافية كالفكرية ه
كنستطيع القكؿ بشيء مف التبسيط  :إف المؤسسات الثقافية كالفكرية في سياؽ

ىذه الدراسة تيعنى بالشأف الثقافي كالفكرم المجتمعي ،كالمتٌصمة اتصاالن كثيقان بشرائح
متعددة كمتنكعة في المجتمع ،أكاف ذلؾ عمى الصعيد المادم أك المعنكم أك الفكرم

أك المنيجي أك القيمي . ...

( )

كه م بذلؾ تعفل "بالعقؿ اإلنساني كما يحممو مف

تراكمات معرفية كفكرية كابداعية كفنية كجمالية كسمككية ،كما سكل ذلؾ مف

الثمرات الحضارية التي يسيـ بيا العقؿ البشرم الفردم كالجماعي في تسيير

( ) جاء في التعريؼ بمؤسسة عبد الحميد شكماف ":تسعى المؤسسة مف خبلؿ نشاطات منتداىا الثقافي
إلى اإلسياـ في تعزيز المناخ الثقافي ،كصكالن لتفاعؿ آراء كطركحات أصحاب المشاريع الفكرية مع

القاعدة العريضة مف المجتمع".
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ظركؼ العيش المادم كالركحي مف خبلؿ مخططات تثقيفية بكسائميا

بأىدافيا"( ).

 ،تنمكية

تحدث التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية الذم صدر عف مؤسسة الفكر
كصنؼ المؤسسات الثقافية
العربي ،عف األطر المؤسسية لمعمؿ الثقافي العربي،
ٌ
( )
إلى ثبلث فئات:
 .1المؤسسات الثقافية الرسمية :كىي الخاضعة لكصاية الدكلة بكصفيا

مؤسسات إدارية تمكليا الحككمة كتشرؼ عمى نفقاتيا.

 .2المؤسسات الثقافية األىمية :كىي غير حككمية ،كتعتمد عمى جيكد الفاعميف

في المجتمع المدني ،أك عمى منح الدكلة.

 .3المؤسسات الثقافية الخاصة :كىي غير حككمية ،كتستمد فاعميتيا الثقافية

مف جيكد فردية خاصة ،كتعتمد في نشاطاتيا عمى ما يخصصو ليا ىؤالء األفراد

مف نفقات.

( )

كرأل التقرير أف المؤسسات الثقافية العربية (حككمية كأىمية كخاصة) تتحمؿ

مسؤكليات جسيمة كشاقة ،لما يكاجيو العالـ العربي اليكـ مف تحديات حضارية

كثقافية ،كتعكد جسامة المسؤكلية إلى ككف كؿ المؤسسات مطالبة بأف تسيـ في

فؾ الحصار الثقافي الحضارم الميدد لميكية القكمية ،كذلؾ مف خبلؿ:

( ) التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية ،مؤسسة الفكر العربي ،الحصاد الثقافي ،ص.659
( ) انظر :التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية ،مرجع سابؽ ،الحصاد الثقافي ،ص.665-659
( ) انظر عمى سبيؿ المثاؿ مؤسسة عبد الحميد شكماف؛ إذ جاء في النشرة التعريفية بالمؤسسة أف
المؤسسة تعتمد في تمكيميا عمى ريع كقفية خاصة بيا أنشأىا البنؾ العربي ،كيكجو إلييا سنكيان %3

مف أرباحو.

306

أ -إحياء الصكرة اإليجابية لمثقافة العربية لدل اآلخر األجنبي ،لمحك الصكرة

السمبية التي أصبحت ترسـ لمعرب في المخياؿ الثقافي األجنبي.

ب -تفعيؿ النشاط الثقافي داخؿ الكطف العربي مف خبلؿ رسـ مخططات

مستقبمية ،تخرج الثقافة العربية مف كضعية دينامية التجدد كالتطكر كاالنفتاح عمى
ثقافة اآلخريف.
ج -جعؿ الثقافة إلى جانب االقتصاد كالسياسة شرطان في تحقيؽ التنمية

االجتماعية الحضارية المستدامة.

د -فتح قنكات االتصاؿ كالتنسيؽ التعاكني بيف كؿ المؤسسات الثقافية

العربية عمى المستكل القطرم كاإلقميمي كالكمي.

( )

كما مف شؾ في أف لممؤسسات الثقافية كالفكرية ،كما أظير التقرير كغيره مف

الدراسات  ،دك انر ميمان في التنمية الثقافية بشكؿ خاص كالتنمية المجتمعية بشكؿ
عاـ  .كيبرز لنا التاريخ الحضارم كيؼ أف ىذه المؤسسات قامت بإحداث فعؿ

التفاعؿ الحضارم بيف الشعكب كالثقافات مف خبلؿ مراكز الترجمة كالبحث العممي

كاألبحاث ،كمؤسسات المجتمع المدني  .كاستطاعت أف تتجاكز دكرىا قنطرةن
لمتفاعؿ؛ إذ غدت ىذه المراكز ،ال سيما في الكقت المعاصر ،تؤدم ميمة أساسية

في "تزكيد الفرد العربي بمعمكمات حكؿ ضركرة الحاجة إلى التغيير ،ىذه

المعمكمات تتعمؽ بالتغيرات التي يمكف إحداثيا ،كمعمكمات أخرل حكؿ البدائؿ

المتاحة ،كمعمكمات حكؿ األساليب [كتزكيده] بالكسائؿ كالفكائد مف تبني أفكار

كطرؽ جديدة لمعمؿ كاإلنجاز في كافة المجاالت كالنشاطات االقتصادية كالتنمكية

 ...كتؤدم المراكز الثقافية كالفكرية دك انر ميمان كذلؾ في إتاحة اإلمكانيات الثقافية
( ) التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية ،مرجع سابؽ ،ص.660-659
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كالتعميمية كالتدريبية لتنفيذ برامج التنمية؛ إذ تقكـ المراكز الثقافية عادة بجعؿ ىذا

التغيير يمقى تقببلن مف قبؿ الشباب ،فبل يكفي في عممية التنمية إدراؾ الحاجة إلى

بد مف إتاحة إمكانيات التغيير عف طريؽ نشر
التغيير ،كاتخاذ القرار بقبكلو ،بؿ ال ٌ
الكعي العممي ،كتعميـ المعرفة ،كالتعميـ ،كالتدريب كالتثقيؼ"( ).
ال يقتصر دكر المراكز الثقافية كالفكرية عمى نشر المعرفة كالثقافة

كتكظيفيا ،بؿ إف مف أىـ أدكارىا إنتاج الكعي القادر عمى التطرؽ إلى قضايا

المجتمع كمحاكرتيا كمعالجتيا برؤية منيجية

.

( )

كاف كاف ثمة صعكبة في

المعالجة ،فيكفي تمكـ المراكز أف تثير الكعي حكؿ القضايا المطركحة ،كأف تساعد

عمى بناء الشخصية كتنمية تفكيرىا؛ إذ تصبح المراكز الثقافية كالمعرفية مكانان رحبان

لتككيف اإلبداع كتنميتو.

( )

كلعؿ إثارة الكعي نابعة مف التساؤؿ كالنقد بكصفيما

مفرديتف رئيستيف في خطاب المؤسسة الثقافية كالفكرية  .كالمؤسسة بذلؾ تمارس
( ) ساسي ،سفياف ،دكر المراكز الثقافية العربية في ظؿ السعي إلى بناء مجتمع المعرفة ،مكقع الحكار
اإللكتركني ،2012/8/5 ،ص.3

تكضح ىذه الرؤية.
( ) ينظر رسالة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي كأىدافو التي ٌ

( ) ثمة إصدارات كثيرة نتجت عف المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي تتحدث عف بناء الشخصية ،كمنيا عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 -أبك سميماف ،عبد الحميد .زمة اإلرادة والوجدان ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.2004 ،

 أبك سميماف ،عبد الحميد .جزيرة البنثئين ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي كدار السبلـ بالقاىرة،.2006

 السيد ،عبد الحميـ .األسس النفسية لتنمية الشخصية اإليجثبية لممسمم المعثصر  ،المعيد العالميلمفكر اإلسبلمي2008 ،

 -ىبلؿ ،ىدل .نظرية األهمية ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.2011 ،

كعقدت مؤتمرات تبحث في تنمية الشخصية كصكغ رؤيتيا ،كمنيا:

 -التكامؿ المعرفي كدكره في تمكيف التعميـ الجامعي2010 ،

 دكر السيرة النبكية في بناء الشخصية اإلسبلمية المعاصرة2011 ، -الفف في الفكر اإلسبلمي2012 ،
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كتفحص مقكماتيا كمناقبيا كمثالبيا،
دكرىا الطبيعي في تفكيؾ المنظكمة السائدةٌ ،
كالعمؿ في الكقت ذاتو عمى تأسيس منظكمة مجتمعية صالحة لبلرتقاء بمجتمع
المؤسسة ،لذلؾ تتحمؿ المؤسسات الثقافية كالفكرية مسؤكليتيف كبيرتيف:

أكالىما:

المسؤكلية الثقافية مف خبلؿ استيعاب ثقافة األمة ،كتمحيص غثٌيا مف سمينيا،

كتجاكز ذلؾ بتحديث الثقافة كأخذ ما يبلئـ ثقافة المجتمع ،فيي تقدـ ثقافة كاعية

ككاقعية ،ليست مغتربة عف أبناء المجتمع.

( )

كثانييما :المسؤكلية االجتماعية مف

خبلؿ تفعيؿ الطاقات المجتمعية تجاه أفكار المؤسسة ،كالتعبير عف ضمير

المجتمع ،كتقريب المسافة بيف المنشكد كالمكجكد .إلى ىنا

تحمؿ
ثمة ميزات عديدة لممؤسسات الثقافية كالفكرية ،جعمتيا قادرة عمى ٌ

المسؤكلية الثقافية كالمعرفية كاالجتماعية .كلعؿ أىـ ىذه الميزات:
 النظرة الكمية الشاممة إلى اإلنساف كالثقافة كالمجتمع.

 المشاركة اإليجابية في صنع الثقافة ،كليس فقط االنفعاؿ بيا ،كاتخاذ مكقؼ
إيجابي يقكـ عمى النظرة الناقدة ألحداث الحياة.

( ) لعؿ َّ
جؿ الندكات كالمؤتمرات الصادرة عف المؤسستيف :عبد الحميد شكماف ممثمة لمنمط الثقافي،
كالمعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ممثبلن لمنمط الفكرم ،تبحث في كيفية استعادة األمة لدكرىا

الحضارم كالريادم .ينظر عمى سبيؿ التمثيؿ الكتب الصادرة عف مؤسسة عبد الحميد شكماف:

-الثقافة العربية كأسئمة التنمية كالتحديث.

-سس التحديث والتنمية العربية في زمن العولمة.

كلعؿ الكتب كالمؤتمرات كاألبحاث التي نشرت في مجمة إسبلمية المعيد ،أكثر مف أف تحصى في ىذا

المقاـ؛ إذ إف معظـ ما أنتجو كاف منسجمان مع رؤية المعيد المتمثمة في محاكلة استعادة األمة لدكرىا

الحضارم.

309

 االلتزاـ في خططيا كرؤيتيا كاستراتيجيتيا كخطابيا بالقيـ االجتماعية

كاإلنسانية ،كالتعبير عف مشاعر المجتمع كحاجياتو ،بكصؼ مجتمع المؤسسة
نمكذجان مصغ انر لممشكبلت اإلنسانية بكجو ،كاعتناؽ مكقؼ كاضح مف ىذه

المشكبلت.

 المعاصرة ،كىي مرتبطة بالضركرة بعنصرم اإلسياـ اإليجابي كااللتزاـ.

( )

المككف
إف طبيعة عمؿ المؤسسات الثقافية كالفكرية مندغمة في طبيعة عمؿ
ِّ

الرئيسي ليذه المؤسسات  ،كىك الفرد المثقؼ كالمفكر؛ ؼدكرىما (الفرد كالمؤسسة)
كميمتيما تقعاف في صميـ الكجكد اإلنساني في ىذه الحياة؛ إذ سيمثؿ الربط بيف

إنسانية المثقؼ (فردان أك مؤسسة) ،كثقافة اإلنساف عامبلن ميمان في التمكيف الفطرم
يعمر
لدكر المثقؼ في مجتمعو؛ فاإلنساف في المنظكر التكحيدم مأمكر بأف ٌ

األرض ،كيحقؽ مفيكـ االستخبلؼ؛ إذ مف خبلؿ ىذا المفيكـ تتأصؿ فكرة الصمة
بيف اإلنساف كالمجتمع  .كألف ميمة اإلنساف في ىذا الككف متعمقة بقضية

العمراف ،

( )

فإف ميمة المثقؼ بكصفو إنسانان تتعمؽ بإ عماؿ المجتمع ،كال يتـ ذلؾ

إال بالمشاركة المجتمعية ،كاحبلؿ الثقافة المجتمعية محؿ الثقافة الفردية؛ أم ترسيخ
العمؿ المؤسسي المجتمعي.
تعبر عف ىكية المجتمع إف كاف
يفترض في المؤسسات الثقافية كالفكرية أف ٌ
محميان ،كاألمة إف كاف عالميان ،كيتطمب ذلؾ أف تككف مرجعية المؤسسات الثقافية
كالفكرية متسقة مع ىكية المجتمع .قد يعاني الخطاب الثقافي لممؤسسات الثقافية

( ) أبك زيد ،أحمد .وسثئل التخطيط ال قثفي – الخطة الشثممة لم قثفة العربية ،المنظمة العربية لمتربية
كالثقافة كالعمكـ ،المجمد الثالث ،القسـ األكؿ ،الككيت1986 ،ـ ،ص.157
( ) ثمة أحاديث كثيرة كتنظيرات فقيية كاجتماعية في تراثنا تكضح فكرة مدنية اإلنساف كاجتماعيتو،
كليس ىذا مقاـ ذكرىا.
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كالفكرية في أم مجتمع مف خمؿ كاضح في مسيرتو الثقافية ،كليذا أسباب متنكعة:

داخمية كخارجية؛ ذاتية كمكضكعية؛ لحظية كتراكمية؛ إلخ .كقد عمؿ ىذا الخمؿ

عمى عدـ كضكح ىكية المجتمع كماىيتو ،كالى حدكث االرتباؾ الثقافي .كلعؿ مف

أىـ أسباب ىذا االرتباؾ عدـ تحديد مرجعية الخطاب الثقافي كالفكرم لممؤسسة ،ال

سيما في ظؿ صراع قيمي ثقافي ،يس ٌخرت لو أحدث التقنيات ،فغدا الخطاب الثقافي
صدل لغيره مف الخطابات الثقافية
لعدد غير قميؿ مف المؤسسات الثقافية كالفكرية،
ن
كالمعرفية المركزية (أكركبا كأمريكا) ،عمى الرغـ مف اخ تبلؼ بنية النظاـ المعرفي

لكؿ ثقافة .كفي خطابنا الثقافي ،المتسؽ مع ىكية األمة ،ثمة نظاـ ـ عرفي كاضح
يحدد الرؤية الكمية ألبناء الثقافة العربية اإلسبلمية ،كتنعكس معالـ ىذا النظاـ

المعرفي عمى مجاالت الحياة كميا ،كىذا كاف لو دكر كبير في المحافظة عمى

تماسؾ األمة كالمجتمع ،كابقاء ىكيتيا كاضحة المعالـ عمى مر العصكر ،فبل

إمبلءات ثقافية كمعرفية كسياسية كاقتصادية كاجتماعية  ،...تتعارض مع ىكية

المجتمع.
إف التأسيس النظرم لمخطاب الثقافي لممؤسسات الثقافية كالفكرية في تجمية
ىكية األمة  ،كبيذا التكقيت بالذات ،يساعد المجتمع عمى تحديد أكلكياتو :داخميان
كخارجيان؛ إذ ينظٌـ خطاب المؤسسة قضايا المجتمع كقضايا األمة بما يتسؽ مع
ىكية المجتمع كطمكحاتو كآمالو.
كلقد عممنا التاريخ أف المحافظة عمى الخصكصية ،كاعادة صكغ خطاب نابع
عد أنمكذجان
مف ىكية األمة ،ال يتعارض مع حركة التقدـ كالتطكر .كلعؿ الياباف تي ٌ

جيدان في ىذا اؿ ـ جاؿ؛ إذ تحرص ك ازرة التربية كالتعميـ كالثقافة كالرياضة كالعمكـ
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كالتكنكلكجيا

( )

عمى أف يحافظ اليابانيكف عمى ثقافتيـ ،كعمى االطٌبلع عمى ما عند

اآلخريف ،كاختيار ما يبلئـ مجتمعيـ كىكيتيـ .لذلؾ ينبغي لخطاب المؤسسات
الثقافية كالفكرية أف متجاكز تمؾ الرؤل التي كانت تنادم بنظريات اإلزاحة
العرؼ كالتراث مف مشركع التقدـ
كاإلحبلؿ؛ إزاحة الديف كالعادات كالتقاليد ك ي
كالتطكر ،كالدخكؿ في مدينة العصرنة مف خبلؿ القضاء عمى الماضي؛ كاحبلؿ
قيـ المركز كالحداثة كما بعد الحداثة كآلياتيـ كطرائؽ تفكيرىـ ،كاالندماج في بيئة
التفكير الحديث.
ثمة مفارقة كبيرة جدان بيف المنظكريف :العربي كاإلسبلمي ،كالغربي في

رؤيتيما الكمية لمكجكد .كيجب عمى المؤسسات الثقافية كالفكرية أف تنحاز – في
ىكية المجتمع كاألمة ،دكف تقميؿ أك
خطابيا – بطريقة عقمية
كنصية كشعكرية إلى ٌ
ٌ
تيكيف لمتطكر التقني الذم كصمتو المجتمعات الغربية؛ إذ "ال تستطيع أمة أف
فعالة إال بقدر ما
تتمتع بإرادة ذاتية كقكة معنكية ،كرؤية نظرية ،كقاعدة معيارية ٌ
تنجح في تأسيس مرجعية ثابتة ،عميقة الجذكر ،مرتبطة بتاريخيا ،أك بتجربتيا
التاريخية .كذلؾ ال تستطيع جماعة أف تبني نشاطيا أك تؤسس كجكدىا عمى
مرجعية خارجية ،مستمدة مف خارج تاريخيا ،كمستقاة مف ثقافة أخرل؛ أم ال
تستطيع أف تجعؿ مف رمز استعبادىا كتيميشيا مرجعان لنيضتيا الجديدة".
عندما نتحدث عف مكانة المرجعية في بناء خطاب

( )

المؤسسات الثقافية

كالفكرية ،فإننا نستحضر قكتيا في التفكير كالتنظير ،مف خبلؿ انتمائنا الحضارم،
كاستعدادنا الفكرم في استيعاب األفكار ك إنضاجيا  ،كالقدرة عمى التحاكر بيا
( ) مف المناسب مبلحظة طكؿ اسـ الك ازرة ،الذم يحمؿ في طياتو المكازنة بيف القيـ كالتقاليد كالتطكر.
( ) غميكف ،برىاف .اغتيثل العقل ،ط ،1بيركت :دار التنكير1979 ،ـ ،ص.110
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كتطكيرىا ،كاإلبداع في إنتاج البدائؿ الثقافية ،عندئذ نستطيع أف نتحدث عف قكة
المرجعية بدالن مف الحديث عف مرجعية القكة.

كنحقؽ كذلؾ مفيكـ االنتماء

كالمكاطنة؛ إذ يشعر كؿ فرد مف أفراد المجتمع بأف النيكض بالمجتمع كاألمة مف

مسؤكليتو  ،كلو حقكؽ يأخذىا في ظؿ ىذا المجتمع ،عمى أف يكازف بيف خطاب
الحؽ كخطاب الكاجب؛ إذ إف تضخـ الخطاب الحقكقي قد يؤدم بنا إلى التممص
مف الكاجب  ،كالتنكر لمفركض كالتنصؿ مف المسؤكليات  .كاذا كانت ثقافة الحؽ
تضخـ فينا األنا كالذات كالنحف ،فإف ثقافة الكاجب تبرز فينا اإليثار أك الغير.

( )

تشكه الرؤية عند بعض المؤسسات
إف البحث في األسباب التي ٌأدت إلى ٌ
الثقافية كالفكرية ىك مف األكلكيات القصكل في محاكلة البحث عف الذات ؛ إذ عف

طريؽ تفحُّص األسباب فستطيع تبيُّف العجز الذم أصابنا في ت حديد بكصمة
التعامؿ مع الذات كمع اآلخر ،مما سينعكس عمى بناء الشخصية القادرة عمى

صكغ المشركع الحضارم ،لتمارس دكرىا الطبيعي في أداء ميمة االستخبلؼ التي

طكرت أسس التفكير
شرؼ
ىا اهلل بيا ،كلعؿ مف المفارقات العجيبة أف األمة التي ٌ
إنشاء كتجاك انز ،كش ٌكمت منظكمات متعددة في مختمؼ مناحي
العممي كالمنيجي
ن
الحياة ،نجدىا عالة عمى غيرىا مف األمـ .كمف المفارقات كذلؾ أف األمة التي

شرفيا اهلل بالقراءة عاجزة عف فيـ مفردات الحضارة كقراءة الماضي ،مما ٌأدل إلى
ٌ
تغيب كاضح لدكرىا اآلف في الفعؿ اإلنساني .كما نشاىده اليكـ مف تخبط في
ٌ

منيجية خطاب بعض المؤسسات الثقافية كالفكرية كفي تجمياتيا  ،إال دليؿ عمى
تشكه الرؤية.
ٌ

تحتاج أية مؤسسة ثقافية لتفعيؿ خطابيا إلى مناخ مناسب كمييء إلحداث
عد الحرية أىـ متطمبات سيركرة خطاب
الحراؾ الثقافي كالمعرفي في المجتمع  .كتي ٌ
( ) حنكف ،مبارؾ .في قثفة اونتقثل الديمقراطي ،المغرب :منشكرات مشاىد ،2006 ،ص.9
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المؤسسات الثقافية كالمعرفية ؛ فالحرية إحدل المصالح األساسية كالضركرية التي
يقكـ عمييا المجتمع .كبما أف الخطاب المنبثؽ عف المؤسسات الثقافية كالفكرية ىك
خطاب نقدم تغييرم ،بالمعنى المجتمعي لمتغيير ،فإف الحرية كخطابيا مف
مرتكزات رؤيتو كعممو ،لذلؾ ينبغي أف تتجمى الحرية في المساحات المعرفية
كالمجتمعية لخطاب المؤسسات الثقافية كالمعرفية ،كأف ييبنى الخطاب الثقافي
منيجيان عمييا.
كمما لو ارتباط بالحرية مفيكـ العدالة

؛ إذ إف غياب العدالة سيؤدم إلى

اخ تبلؿ عبلقة المكاطنة ،كبركز النشاز المجتمعي كالثقافي

 .كلعؿ العدالة

االجتماعية ىي األىـ كاألساس في كؿ أنماط العدالة ؛ إذ تعيد لئلنساف كرامتو .
كلف يحدث أم تقدـ ثقافي يبلمس نفسية الفرد ،كيحقؽ طمكحاتو كآمالو ،دكف عدالة
اجتماعية.
كقد يحدث أف يتحكؿ الخطاب الثقافي لممؤسسات الثقافية كالفكرية مف عامؿ

ميـ في التكاشج االجتماعي ،إلى ًمعكؿ ىدـ في النسيج االجتماعي ؛ إذ إف مف
متطمبات النيكض الثقافي حدكث انسجاـ كجداني بيف أفراد المجتمع ،مبتعديف فيو
عف البغضاء كالشحناء  .كغياب العدالة سيدفع بعض المثقفيف إلى تغيير االنتماء
في أسكء اؿحاالت ،كالى االرتباؾ في االنتماء في أفضؿىا .كعندئذ سيحدث صراع
بيف الخطابات الثقافية ،مما يشكؿ حالة مف اليدر الثقافي كالميارات الثقافية التي
تبتعد بشكؿ كمي كمقصدم عف طبيعة الحراؾ الثقافي الذم ينتج طحنان.
ثمة حاجة ألف تشعر المؤسسات بمبدأ التكزيع العادؿ لمثقافة؛ إذ يشعر
المثقفكف كالمفكركف ،عمى اختبلؼ مشاربيـ كأفكارىـ كتكجياتيـ ،بأف ىناؾ مسافة
كاحدة في النيؿ مف مصدر المعمكمة كطرؽ الحصكؿ عمييا ،كأال يقتصر العطاء
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عمى مثقؼ مؤسسة السمطة دكف غيره ،مما سيعمؿ عمى تيميش المثقؼ كاغترابو.
صر عمى تكافؤ الفرص  .كا َّف تخمي
ت َّ
لذلؾ ينبغي لممؤسسات الثقافية كالفكرية أف ي
باجبيا نحك الخطابات الثقافية المتباينة  ،سيؤدم إلى
مؤسسة السمطة عف القياـ ك
عد حالة صحية منسجمة مع الفطرة اإلنسانية
طمس فكرة التدافع الثقافي  ،الذم يي ٌ
في ميؿ اإلنساف إلى نشر أفكاره.
إف غياب التكزيع العادؿ لمثقافة سيؤدم-أيضان -إلى نتيجة سمبية ،كىي عزؿ
المثقفيف عف المشيد االجتماعي كالسياسي

كالثقافي كالفكرم  ،ال سيما إذا كانت

عبر عف آرائيا
المؤسسات ذات صبغة أبكية سمطكية ،فبل يبقى إال مثقؼ السمطة يي ٌ
تميزه كىي نقد
كيركج ألفعاليا ،كبذلؾ يفقد المثقؼ خاصية مف السمات التي ٌ
ٌ

الكاقع ،كسيشيد المجتمع غيابان كاضحان لمحراؾ ،في جميع مستكياتو ،كسينقطع تيار
المعرفة كالكعي عف المجتمع ،كسيغدك المجتمع يمكجَّيان ،كستسكد حالة مف اإلحباط
كالعزلة كالتيو كالتسميـ باألمر الكاقع ،كسيبحث المثقؼ عف بقعة جغرافية يمارس

مف خبلليا فعمو الثقافي إف أمكف ذلؾ ،أك يكقؼ مشيد اغتياؿ خطابو كتغيبو مف
خبلؿ حضكره في المنفى.
تتعرض فاعمية المؤسسة الثقافية كالفكرية في بناء المجتمع إلى أزمات
كصعكبات كعكائؽ ذاتية كمكضكعية ،تحكؿ دكف تمكيف خطاب المؤسسات مف

إحداث ًفعؿ الحراؾ الثقافي كالمعرفي .كلعؿ أىـ األزمات التي تكاجو خطاب
المؤسسة ما يأتي:
 .األ زمة المعرفية:
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كىي تتعمؽ بقدرة الـ ؤسسة الثقافية كالفكرية عمى المكازنة بيف بنائو ا الثقافي

كالفكرم كالمعرفي الذم عاشت فيو ،كصاغ فكره ا كرؤيتيا ،كالبناء الثقافي كالمعرفي
لؤلمـ كالمجتمعات األخرل .كلعؿ ىذه األزمة المعرفية ٌأدت إلى ظيكر ثبلثة أنماط
ثقافية تصؼ عبلقة الخطاب الثقافي بذاتو كباآلخر:
قدس ىذا التراث دكف
ة
 مؤسساتتقميدم تنظر إلى ثقافتو ا بعيف التراث ،ؼتٌ
مراعاة ألثر الزماف كالمكاف في ُّ
تشكمو ،كبذلؾ تفقد ىذه المؤسسة قدرتو ا عمى
التكاصؿ المباشر مع تمؾ المصادر ،كاستمياـ حكمتيا كمقاصدىا في فيـ الكاقع

كتكييفو.
تفكر برؤية لمعالـ منبتٌة عف مرجعيات ىكيتو ا ،كتنحاز
 مؤسسات تغر ةيبي ي
إلى ثقافة دخيمة ،كنظاـ معرفي كثقافي طارئ .كتيمارس ىذه المؤسسات إسقاطا ت
ثقافية كمعرفية عمى رؤاىا كمشاريعيا كانتاجاتيا  ،مما ٌأدل إلى حالة مف الفصاـ
المعرفي كالثقافي كالتفكيرم كالشعكرم.
 -مؤسسات تأصيمية تنطمؽ مف البيئة المعرفية كىكية األمة دكف تقديس

لمتراث ،كدكف تبعية لآلخر  .كتقكـ ىذه المؤسسات بإعماؿ رؤيتو ا الحضارية فيما
يستجد مف األمكر.
لقد انعكست ىذه األزمة المعرفية عمى البناء النفسي كالفكرم لمـ ؤسسة في

يبعديف ميميف ىما :االغتراب كالتبعية الثقافية .أما االغتراب فيك انسحاب مف
كبناء عميو فقد المثقؼ كالمفكر
ممارسة الفعؿ الثقافي كالفكرم في المجتمع ،
ن
الحقيقي أحد أبرز مقكماتو كىك تفاعمو مع مجتمعو كقضاياه .كال يعني االنسحاب

عدـ الحضكر عمى الساحة الثقافية ،بؿ يعني االنطبلؽ في الرؤية كالتفكير مف

منطمقات ال ُّ
تمت بصمة إلى ثقافتو كحضارتو كىمكمو كقضاياه ،كمثاؿ ذلؾ الخطاب
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الثقافي المتعمؽ بتحديث المجتمع ثقافيان كلغكيان مف خبلؿ اإلعبلء مف مكانة المغة
اإلنجميزية في التكظيؼ كالقبكؿ لبرنامج الدراسات العميا ،مما يشي بالحطِّ مف مكانة

المغة القكمية .ككذلؾ اؿقضايا المتعمقة باألسرة كالتنشئة االجتماعية ،كالمرأة  ،كالجندر،
كالخطاب النسكم ،كدكر اإلسبلـ في الحياة المدنية.

أما التبعية الثقافية؛ التي تعني نمط العبلقة اؿذم مجعؿ بعض الثقافات تعتمد

اعتمادان بنيكيان في إنتاج القيـ كالمعاني كاألفكار كالمعارؼ عمى ثقافات أخرل ،فيي
إلغاء ىكية المثقؼ كذاتيتو  .كىي رغبة ذاتية أكثر منيا سيطرة ؛ إذ يم
تثٌؿ استبلبان
ثقافيان كقابمية لبلستعمار أك العقؿ ال ىك ٌؿ عمى حد قكؿ مالؾ بف نبي  .كليذه التبعية
آثار سمبية عمى خطاب

المؤسسات الثقافية كالفكرية ؛ إذ تفقد تمؾ المؤسسات

بكصمتو ا في التعامؿ مع الكاقع كالتراث كاليكية؛ "فقد ٌأدت عممية نقؿ الفكر مف

الخارج إلى عدـ تكفر التربة الخ صبة الختبار ىذه األفكار مف ناحية  ،أك لبركز
أفكار كقضايا نكعية تكضح خصكصيات المجتمع العربي في عبلقاتيا بالقكانيف

العامة لتطكر المجتمع اإلنسافم ) (".كيبرز عندئذ ما ييسمى عند عمماء االجتماع
بظاىرة العقؿ األسير ،الذم يغترب عف القضايا األساسية لممجتمع ك عف معتقداتو

الكطنية كعف بنائو األسر م( ) .كيحدث بذلؾ مسخ لميكية يؤدم إلى قطيعة مع

األصؿ ،كالى قطع الذات عف العبلقات الفطرية كمجاالتيا الحيكية .كحالة الفصاـ

( ) عبد المعطي ،عبد الباسط .الوعي التنموي العربي ،القاىرة :دار المكقؼ العربي ،1982 ،ص.201
( ) غطاس ،سيد حسيف .العقؿ األسير كالتنمية الخبلقة ،ترجمة :عباس محمكد عكض ،المجمة الدولية
لمعموم اوجتمثعية ،مجمة رسثلة اليونسكو ،القاىرة  :مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،العدد

الحادم كالعشركف ،السنة السادسة ،أكتكبر /ديسمبر  ،1975ص.20
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ىذه ستؤدم إلى انسبلخ اإلنساف عف ذاتو كذاكرتو

اؿراثية.
الذاكرة الحضارية كقطع النفس عف ذاكرتيا ت

( )

 ،ضمف محكر يحاكؿ محك

إف الخطاب المؤسسي الثقافي كالفكرم الذم ينادم بالتحديث كالتطكير دكف

كعي لماىية المجتمع سيقع ،ضمف عبلقة شرطية ،في (غيتك) القطيعة مع بيئة

المجتمع الذم تأسس عمى ىكية كاضحة كىي التراث العربي اإلسبلمي .كإذا أردنا

ؿخطاب المؤسسات الثقافية كالفكرية

أف يككف لو ا حضكر كشيكد في حركة

النيكض الحضارم ،ينبغي أف يتأسس ذلؾ الخطاب عمى فيـ مصمحي لمكاقع دكف
إعماؿ آلي لمنصكص ،كالعمؿ عمى استيعاب المنجز الحضارم الفكرم مف أجؿ
التجاكز اإليجابي ،كالكعي القادر عمى مسايرة التطكرات االجتماعية كالسياسية

كاالقتصادية.

ب -عدم فهم الواقع:
إف حركة اإلنتاج الثقافي ك الفكرم تفاع هؿ بيف اإلنساف كبيئتو الثقافية
كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية  . ...صحيح أف بذرة التغيير كاؿنيكض عبارة

عف أفكار كربما تككف مجردة ،إال أنيا في سيركرتيا كصيركرتيا تتنزؿ كاقعان
كظ .كاذا لـ
معمشان ،لتنقؿ مف حالة التجريد إلى حالة التش ٌكؿ المممكس كالممح
( ) نستذكر ىنا مقكلة ابف خمدكف المشيكرة "المغمكب مكلع أبدان باالقتداء بالغالب في ًشعاره كزٌيو كنًحمتو
كسائر أحكالو كعكائده ،كالسبب في ذلؾ أف النفس أبدان تعتقد في مف غمبيا كانقادت إليو ،إما لنظره
بالكماؿ بما كفر عندىا مف تعظيمو ،أك لما تغالط بو مف أف انقيادىا ليس لغمب طبيعي ،إنما ىك

لكماؿ الغالب ،فإذا غالطت بذلؾ كاتٌصؿ ليا اعتقاداٌ ،فانتحمت جميع مذاىب الغالب كتشبيت بو،
كذلؾ ىك االقتداء ،أك لما تراه ،كاهلل اعمـ مف أف غمب الغالب ليا ليس بعصبية كال قكة بأس ،كانما ىك

بما أنحمتو مف العكائد كالمذاىب ...كلذلؾ ترل المغمكب يتشبو بالغالب في ممبسو كمركبو كسبلحو في

اتخاذىا كأشكاليا كفي سائر أحكالو ".انظر - :ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد  .المقدمة  ،تحقيؽ :

عمي عبد الكاحد كافي ،ط ،3القاىرة :دار نيضة مصر ،ج ،2ص.510
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سيصاب باإلحباط كربما
تتساكؽ الرؤية الثقافية مع الكاقع فإف النيكض الفكرم ي
االحتضار.
إف المؤسسات الثقافية كالفكرية بحاجة

إلى استقراء الكاقع ،كتفحُّص ما

يحتاجو المجتمع  ،كمدل قدرة خطابيا عمى بث الكعي بجميع أشكالو بيف أفراد

ِّ
المكجو كالمفكر الذم ينتج
المجتمع؛ إذ يتقزـ دكر ىذه المؤسسات إف مارست دكر

األفكار فحسب ،بؿ ثمة حاجة إلى أف ينتقؿ خطابيا مف النظر إلى العمؿ .كلعؿ
فيـ الكاقع سيعطي المؤسسات مساحة أكبر في الخطاب ،كيجعميا تتخمى عف

العمكية كالنخبكية كالمثالية.
ي

ج -غيثب األفق اوستراتيجي القثدر عمى تحديد األهداف:
قد يعاني الخطاب الثقافي المنبثؽ عف المؤسسات الثقافية كالفكرية مف آنية

التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ ،لذلؾ تأتي التكجيات الثقافية كالفكرية بعيدة عف اإلطار

العممي الذم يضبط الفعؿ الثقافي ،مما يجعؿ ذلؾ الخطاب غير مؤىؿ الستشراؼ

المستقبؿ .كنستطيع أف نستكشؼ ذلؾ الخطاب المبني عمى ردة الفعؿ ،فبدالن مف

أف يككف الخطاب الثقافي كالفكرم متقدمان في تغيير المجتمع كرصد تحكالتو ،غدا

ككعاء لؤلفعاؿ كالرؤل التي يضعيا السياسي كاالقتصادم ،فتراجع دكره في
متمقيان
ن
التساؤؿ كالنقد كالصنع.
د -غيثب فقه األولويثت:

يتعمؽ فؽق األكلكيات بقدرة العقؿ الناقد عمى رسـ استراتيجية قادرة عمى تمييز

القضايا مف المشاكؿ ،كالمحمي مف القكمي ،كالكمي مف الجزئي،

كالضركرم مف

الحاجي كالتحسيني ،كالفردم مف الجمعي ،إلخ .كعدـ الكعي بترتيب األكلكيات

حسب أىميتيا زمانان كمكانان كانسانان كظركفان كمكضكعان ،سيجعؿ المؤسسات الثقافية
كالفكرية في انفصاـ نظرم كعممي مع مجتمعو ا .كلعؿ غياب فقو األكلكيات نتيجة
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طبيعية لغياب فيـ الكاقع كالكعي النقدم بو ،كمبلحظة التطكرات كالتغيرات التي

تط أر عميو ،كاعماؿ المنيجية العممية فيو.

إف النيكض بالمؤسسات الثقافية كالفكرية متعمؽ بمدل القدرة عمى استيعاب
العكائؽ ،كالعمؿ عمى التقميؿ مف تأثيرىا في بنية المؤسسة كرؤيتيا كتنفيذ مشاريعيا
( )
الثقافية كالفكرية.
ثل ثًال :موقع المغة في منظومة المؤسسة ال قثفية والفكرية:
تيعد قضية االنتماء إلى المغة كاليكية مف القضايا الميمة كالشائكة في فكر
المؤسسات الثقافية كالفكرية كرؤيتيا كبرامجيا؛ إذ تتمحكر ىذه القضية حكؿ مكقع
المؤسسة كمكقفيا مف ىكيتيا ،كاألسس المعرفية كاالجتماعية التي بنيت عمييا.

إف مكانة المغة في ىكية المجتمع كاألمة ليست اعتباطية أك ترفية أك دعائية.
كينبغي لممؤسسات الثقافية كالفكرية أف تعي بأف ثمة ارتباطان كثيقان بيف المغة كاليكية
يقكـ عمى ثبلث حجج ىي:
 .1الحجة األساس :كتتمثؿ في االرتباط الفطرم ،كالكعي القكمي كالشخصية
الجماعية.
 .2حجية التأسيس :فالمغة ذاكرة تتعامؿ مع النصكص التراثية الحضارية
لصياغة أصكؿ الذاكرة الحضارية ،كفقو المغة ،كعمميات التجديد كاإلحياء التراثي،
كأدكاره في صياغة شخصية األمة كأصكؿ ىكيتيا.
 .3حجة التأصيؿ كالتفعيؿ :المغة مفيكـ ثقافي كفكرم كحضارم ،يؤمؿ
خؿ
معاني القدرة عمى المكاجية كالممانعة الحضارية مف جانب ،كتر ٌشح مدا
الفاعمية الحضارية كأصكليا مف جانب آخر( ).
( ) سنركز عمى آليات النيكض بالمؤسسات الثقافية كالفكرية في مكضكع المغة.
( ) انظرىا في :عبد الفتاح ،سيؼ الديف  .المغة كاليكية السياسية ،ضمف كتاب المغة والهوية وحوار
الحضثرات ،إعداد كاشراؼ نادية محمكد مصطفى كسيؼ الديف عبد الفتاح ،جامعة القاىرة،2006 ،
ص.41
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مرل المخططكف المغكيكف أف ثمة مكانان ميمان لمغة في بنية التخطيط

المجتمعي؛ إذ ىي ضركرة في إحداث التجانس المجتمعي ،فالمجتمع القكمي  ،كمف
ضمنو المؤسسات  ،يعتمد عمى ركيزتيف أساسيتيف ،ىما :الكالء الذم يتجو إلى
األمة ،بكصؼ ىذا الكالء عنص انر مف عناصر تش ٌكؿ األمة .كالركيزة الثانية ىي

المغة؛ إذ تؤدم ميمة عظيمة في إحداث التجانس ،فيي لغة كاحدة لمخطاب تؤشر
عمى حقيقة االتصاؿ كالتكاصؿ ،كىي خطاب يتـ عبر رمكز كاحدة تمثؿ حقيقة
تكامميا كتمايزىا ،كىي تتمثؿ في نسؽ لمقيـ يفضي إلى حقائؽ اختصاصيا كأصكؿ

ىكيتيا ،كىي تعابير اجتماعية تمثؿ مع كؿ ما سبقيا محك انر لمعممية االتصالية بيف
الجماعة القكمية ،كتميز الجماعة القكمية عف غيرىا.

( )

عد ركنان مف أركاف الثقافة ،فيكية كؿ
كألف اليكية صيغة ثقافية ،كالمغة تي ٌ
مجتمع تتأسس عمى لغتو ؛( ) إذ يشعر المرء باألمف كالطمأنينة في كنؼ لغتو.
لذلؾ ليس مف المستغرب أف تحرص بعض المؤسسات الثقافية كالفكرية عمى
التمسؾ بالمغة؛ ألنيا جزء ال يتج أز مف ىكية األمة؛

( )

إذ تحمؿ المغة "كؿ

خصائص مجتمع ما إلى كؿ فرد مف أفراده ،كىي بمثابة شبكة تكاصؿ ،كقنكات
نقؿ لمتراث كالمعرفة الكافدة إلى الذات ،كالناقمة مف الذات إلى اآلخر ،فبل جرـ أف
يعتصـ كؿ مجتمع بيكيتو الثقافية مف خبلؿ تنشئتو بمغتو".
( )
( )
( )

( )

( )

عبد الفتاح ،سيؼ الديف .المغة والهوية السيثسية ،مرجع سابؽ ،ص.59
حيدر ،أحمد .إعثدة إنتثج الهوية ،دمشؽ :دار الحصاد لمنشر كالتكزيع ،1997 ،ص.136
قامت الدراسة بمسح فعاليات مؤسسة عبد الحميد شكماف في آخر عشر سنكات ( )2012-2002؛
إذ كجدت أف مف أصؿ  502محاضرة ،ىناؾ  53محاضرة حكؿ المغة العربية كآدابيا ،أم بنسبة
 %10مف مجؿ الفعاليات .كىذا مؤشر جيد عمى حضكر المغة العربية بشكؿ مباشر في مؤسسة
ليست متخصصة في نشر المغة العربية.
أم منظكر لمستقبؿ اليكية ،ضمف أعماؿ العولمة والهوية ،مكضكع الدكرة األكلى لسنة
الكتاني ،محمدُّ .
1997ـ ،الرباط ،مطبكعات أكاديمية المممكة المغربية ،أيار1997 ،ـ ،ص.81
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ينبغي لممؤسسات الثقافية كالفكرية أف تككف عامبلن أساسان في البناء الحضارم
لؤلمة كلممجتمع .كىذا يفرض عمييا أف تبحث في ذاتيا عف عكامؿ القكة كالمنعة
التي ٌأدت إلى النيكض الحضارم لؤلمة ،كأف تنظٌر لمفاىيـ القكة الثقافية لممجتمع ،
( ) كأف تستميـ مكقع المغة في التراث الفكرم كالثقافي كالديني لمحضارة العربية
اإلسبلمية؛ إذ أدرؾ سمؼ ىذه األمة داللة ارتباط العربية باإلسبلـ؛ فالعربية عندىـ
كادت تككف مرادفة لئلسبلـ ،كىما معان يش ٌكبلف خاصية المسمـ كىكيتو ) ( ،كثمة
مقكالت كثيرة تحدثت عف ضركرة إتقاف المغة العربية لفيـ مقاصد الشريعة  ) (،كثمة
( )
عد إتقاف المغة شرطان لممجتيد.
مف ٌ
كمنا يعي أف

المد الكبير لمعكلمة منذ مدة ليست بقصيرة ،ك
ال أحد ينكر ٌ
العكلمة ذات كجكه متعد دة ،كاف كاف الكجو االقتصادم ىك األبرز؛ فثمة عكلمة
اجتماعية كأخبلقية كفنية كثقافية كلغكية أيضان

؛ إذ نممح ىيمنة كاضحة لمغة

اإلنجميزية في جميع مرافؽ الحياة؛ سماعان كقراءةن ك كبلمان  .كىذا اإل حساس بىيمنة
المغة اإلنجميزية يفرض عمى المؤسسات الثقافية كالمعرفية كالفكرية كالتربكية ،...
( ) ينظر كممة تحرير العدد  49مف مجمة إسبلمية المعرفة (كىي مجمة عممية عالمية محكمة تصدر عف
المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي) ،التي خصصت لمحديث عف األخطار التي تحدؽ بالمغة العربية،
ككانت بعنكاف :نداء مف أجؿ العربية.
( ) انظر :الدكرم ،عبد العزيز  .التكوين التثريخي لألمة اإلسالمية ،دراسة في الهوية والوعي  ،بيركت،
1984ـ ،ص.19
( ) انظر ىذه المقكالت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في:
 ابف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد .المص ّنف ،بيركت :دار الفكر1994 ،ـ ،أحاديث األحكاـ ،ص.130 الزجاجي ،أبك القاسـ .اإليضثح في عمل النحو ،تحقيؽ مازف المبارؾ ،ط1996 ،6ـ ،ص.96 القرطبي ،أبك عبد اهلل  .الجثمع ألحكثم القرآن  ،تحقيؽ عبد اهلل عبد المحسف التركي ،ط  ،1مؤسسةالرسالة ،باب ما جاء في إعراب القرآف.
 الشافعي ،محمد بف إدريس .الرسثلة ،تحقيؽ أحمد شاكر ،بيركت :دار الكتب العممية ،ج ،1ص.42 الشاطبي ،أبك إسحاؽ .الموافقثت في صول الشريعة ،تحقيؽ محمد عبد اهلل دراز ،ط ،1مصر ،المكتبةالتجارية الكبر ،ج ،4ص.324

( ) األنصارم ،نظاـ الديف  .فواتح الرحموت بهام ش المستصفى  ،بيركت  :دار الفكر ،ج ،2
ص.363
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أف تضاعؼ جو كدىا في سبيؿ حماية لغتيا كىكيتيا،

( )

ال سيما أف المغة العربية

تمتمؾ ميزات تؤىميا إلى أف تغدك لغة عالمية ،فخصائصيا النحكية كالتركيبية
التكيؼ
كاالشتقاقية  ،كالقدرة الكبيرة عمى اإلنتاج المغكم ،يجعميا قادرة عمى ٌ

كاالستيعاب كالتجاكز؛ ففي الكقت الذم تقكـ فيو المعرفة في ثبات كقفزات كبيرة،

يصبح التكيؼ اإلبداعي ىك االحتماؿ الكحيد الذم يم ٌكف المؤسسات الثقافية
كالفكرية مف محاكرة اآلخر كمجاراتو

 ،بؿ كالتفكؽ عميو ،كما لـ تستطع ىذه

التغيرات
تتخيؿ  ،كتبني  ،كتراجع بابتكار أساليب التعامؿ مع ٌ
المؤسسات مف أف ٌ
تتكيؼ مع بيئتيا بسرعة تماثؿ سرعة العمـ في تغيير ىذه البيئة،
المعقٌدة ،كما لـ ٌ
فإف ثقافتنا ستضمحؿ.

ثمة عامبلف ميماف يبمكراف مكقع المغة في رؤية المؤسسة الثقافية كالفكرية،
كىما :السياسة المغكية كالتخطيط المغكم.
يرل طكليفصكف في كتابو المكسكـ بػ "السياسة المغكية  ...خمفياتيا
كمقاصدىا" أف سبب إخفاؽ مبلييف البشر في تحصيؿ الكفايات المغكية البلزمة
لمغات التي يحتاجكف إلييا كي يعيشكا بكرامة ،يعكد إلى السياسات المغكية التي
تجعؿ ىؤالء الناس غير مقتدريف عمى التمكف المغكم  ) (.كالسياسة المغكية تعني
تحديد االختيارات الكبرل في مجاؿ العبلقات بيف المغات كالمجتمع ،كتطبيقيا؛ أم
تفحص أخطار العكلمة عمى
( ) ينظر جممة الفعاليات التي عقدتيا مؤسسة عبد الحميد شكماف في ٌ
المغة العربية ،كالتحديات التي تكاجو المغة .كمف ىذه المحاضرات:
 -لبيب ،الطاىر .عكدة إلى المسألة المغكية2004/5/10 ،

 -األسد ،ناصر .مستقبؿ المغة العربية في عالـ متغير2007/5/7 ،

 -الرباعي ،عبد القادر .أسئمة النقد األدبي في عصر العكلمة2009/2/16 ،

 المسدم ،عبد السبلـ .المغة العربية كتحديات العصر2012/2/27 ،( ) طكليفصكف ،جيمس  .السيثسة المغوية  ...خمفيثتهث ومقثصدهث  ،ترجمة :محمد خطابي ،الرباط:
مؤسسة الغنى ،ط2007 ،1ـ ،ص.16
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ما ييدعى بالتييئة أك التخطيط المغكم  ) (.كالسياسة المغكية تدكر حكؿ أسئمة تتعمؽ
الم َّ
ِّ
تحدث إليو ،ككيفية الحديث  ،كالكسائؿ المتبعة  ،كالبيئة المخصصة،
بالمتحدث ك ي
كمكضكع الحديث ،كزمنو .كىذا يعني أف السياسة المغكية ىي عممية تدبيرية لمذات
كلممكضكع كلآلخر ،كعممية تنظيمية لمبيئة المغكية كلمكظائؼ كلبلستعماالت كلمبيئة
كلجكانب التغيرات المتعمقة بذلؾ كمو كالمرتبطة بو ،كتنظيـ المصادر المغكية في
بد أف تأخذ بعيف
المجتمع .كىي عممية مجتمعية ؛ ألف أمة سياسة لغكية ال ٌ
االعتبار التطكرات االجتماعية ،كمطالب المجتمع كىكيتو  .كىي تكييفية؛ إذ إنيا
عممية يمارسيا األفراد كالمجمكعات حسب الزماف كالمكاف كالمكضكعات كاألدكار
يتكيؼ اجتماعيان كاقتصاديان كسياسيان كثقافيان
االجتماعية ،فيتكيؼ الفرد لغكيان ،كما ٌ
كحضاريان.

إف عمى المؤسسات الثقافية كالفكرية أف تعي أىمية كجكد السياسة المغكية في
رؤيتيا كبرامجيا ) (،كال يعني ذلؾ أف تتحكؿ المؤسسة الثقافية كالفكرية إلى مؤسسة
تسخر كقتيا كماليا كعاممييا بشكؿ كامؿ لمغة ،بؿ يتطمب األمر أف يككف
لغكيةٌ ،
لمغة – بكصفيا ىكية – كجكد معتبر ،عف طريؽ اإل نتاجات التي تصدر عف
المؤسسة ،بأف تككف لغتيا سميمة ،كأسمكبيا عربيان مبينان .كأف تككف معالجة التراث
ضمف دائرة االنتماء كالتطكير ال النقض ،كأف تستثمر المؤسسة الكسائؿ كالتقنيات
( ) كالفو ،لكيس جكف .السيثسثت المغوية ،ترجمة :محمد يحياتف ،الجزائر :منشكرات االختبلؼ ،لبناف:
الدار العربية ،لمعمكـ2009 ،ـ ،ص.7
( ) ألىمية المكضكع نظـ المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي في

 2009/4/25محاضرة بعنكاف:

التخطيط المغكم كالسياسة المغكية في العالـ العربي ،استضاؼ فييا الدكتكر فكاز عبد الحؽ .كقامت

مجمة إسبلمية المعرفة في العدد  ،54بتقديـ قراءة نقدية لكتاب طكليفصكف سابؽ الذكر .كنظمت

مؤسسة عبد الحميد شكماف بتاريخ  2008/7/14محاضرة بعنكاف :المغة الفصحى كىكية األمة في
مؤسسات التعميـ العالي العربية ،ألقاىا الدكتكر عيد الدحيات .كقد أسيمت إدارة النشر في المعيد

العالمي لمفكر اإلسبلمي في تثبيت مكانة المغة في جميع ما تنتجو ،مف خبلؿ عمميات التحرير المغكم
التي يضبطيا الخبراء الذيف يستعيف بيـ المعيد ،فانعكس ذلؾ عمى تكعية صاحب الكتاب بأىمية

التركيز عمى الضبط المغكم لكتابو ،سكاء أكاف ذلؾ عمى مستكل النحك أك الصرؼ أك التركيب أك

األسمكب .كقد شعر كثير مف المؤلفيف بالفرؽ الكاضح بيف صكرة الكتاب قبؿ التحرير المغكم كالمعرفي
كتممس جمالياتيا.
كصكرتو بعد التحرير ،مما ساعد عمى تأسيس ثقافة االنتماء إلى المغة العربيةٌ ،
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البلزمة لجعؿ المغة العربية فاعمة في المجاؿ التقني ،فػ "أية لغة ال يمكف أف تككف
فاعمة إال إذا كانت متداكلة عبر شبكات المعمكمات العالمية .كىذا سيؤدم إلى
زكاؿ تدريجي لمعديد مف المغات التي تعجز عف التطكر مع مستمزمات تقنيات
المعمكمات كشبكاتيا .كىذا ىك التحدم األساسي الذم يكاجو المغة العربية حاليان في
إطارىا العالمي اإلسبلمي المنتشر بيف أكثر مف بميكف مف البشر" ( ).
إف التجمي األبرز لمسياسة المغكية كا ـ ف في التخطيط المغكم؛ فالتخطيط

المغكم تطبيؽ لسياسة لغكية ،كييعنى ىذا التخطيط بتككيف رؤية تبحث في مجاالت
المغة كدكائرىا كمكضكعاتيا .كىذا يتطمب أف تككف السياسة المغكية لممؤسسات
الثقافية كالفكرية كاضحة المعالـ كاإلجراءات.

كيدؿ التخطيط المغكم عمى المتابعة المنظمة اليادفة إلى إيجاد حمكؿ

لمشكبلت المغة ،كخاصة عمى المستكل القكمي .كيدؿ كذلؾ عمى كافة أنشطة

عىيرة المغة التي تؤدييا المجامع المغكية كالمجاف المتخصصة بتطكير المغة ،كىي
ىـ ٍ
كافة أشكاؿ األنشطة التي تعرؼ عمكمان بتنمية المغة ،ككافة المقترحات المتعمقة
بإصبلح المغة كمعيرتيا .

( )

كىك بذلؾ يشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالمغة مف حاجيات

كأىداؼ ،كالقياـ بالتنفيذ كالتقكيـ كالنقد ؛ إذ ىك "كؿ الجيكد الكاعية الرامية إلى

التأثير في بيئة التنكيعات المغكية ،أك في كظائفيا ،كىذا ىك التحديد الذم يحظى
بالقبكؿ عامة ،كتشمؿ ىذه الجيكد إنشاء قكاعد اإلمبلء ،كتحديث البرامج كالعمـ،

كأشياء أخرل كثيرة ال تصؿ ال بالعامية ،كال باألجنبية في المحيط اؿ

عربي

اإلسبلمي ،كانما تصؿ بالمغة العربية الفصيحة ،ألنيا لغة الديف كالحضارة كاإلبداع
األدبي ،كما إلى ذلؾ مف مجاالت كثيرة ،ال يتمكف النمك العربي المعرفي كالديني

( ) حسف ،الشريؼ  .العكلمة كالثقافة كالمغة :القضايا الفنية في  :سئمة المغة  ،الرباط :منشكرات معيد
الدراسات كاألبحاث لمتعريب2002 ،ـ ،ص.42
( ) انظر :ركبرت ،ككبر  .التخطيط المغوي والتغيير اوجتمثعي  ،ترجمة :خميفة أبك بكر األسكد،
المغرب :مجمس الثقافة العاـ2006 ،ـ ،ص.69-67
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كالمجتمعي إال بالنمك فييا ،ألف ىذه المعارؼ نشأت بالمغة الفصيحة ،كتمكنت بيا،

كتفتقت طاقة العربي بيا".

( )

عد تقميبلن مف
إف قصر التخطيط المغكم عمى المغة بكصفيا مكضكعان كآلة ،يي ٌ
شأنو ،فيك يشمؿ باإلضافة إلى المغة ،مستعمؿ ىذه المغة ،كالكسط الذم تيستعمؿ

بد لممؤسسات أف تييء كسطيا الستيعاب المغة ،كادماجيا في برامجيا
فيو .لذا ال ٌ
كانتاجاتيا .كعندما تتيقف المؤسسة بأف ثمة سياسة لغكية كتخطيطان لغكيان يسيراف
ضمف رؤية عممية منيجية كاقعية ،فعندئذ سيؤدم ذلؾ إلى تنمية لغكية مستدامة

ككاعية .كتنتج في الكقت ذاتو حماية لغكية قادرة عمى تمكيف المغة في ذاتيا ،كفي

محيطيا ،كتأىيميا كتأىيؿ مستعممييا ،كتعزيز كجكدىا كاستعماليا في جميع مرافؽ

الحياة .كأخي انر ضماف مستقبميا  ،كاستشراؼ نتائجيا مف خبلؿ قكانيف المؤسسة
كتشريعاتيا.

( )

رابعثًال :دور المؤسسثت ال قثفية والفكرية في خدمة المغة العربية (التفعيل)
تغي انر جذرياى نً ،فبعد أف كاف
تغير االقتصاد العالمي ٌ
منذ مئتي سنة أك يزيد ٌ
األرض كالعمالة ،أصبح رأس الماؿ كالعمالة كالطاقة ،كظمٌت ىذه المنظكمة
عماده
ي
ى

قائمة إلى أف بدأ عصر المعمكمات .كفي عصر المعمكمات ىذا ،أصبح لممعمكمات
قيمة تبادلية (تباع كتشترل) ،كقيمة استعمالية (حؽ االستعماؿ كاالنتفاع بالمعمكمة
التي تؤكؿ ممكيتيا إلى شخص أك جية ما )؛ حتى إف بعض كبريات الصناعات
( ) الفاسي الفيرم ،عبد القادر .عربية النمك كالمعجـ الذىني ،مجمة بحثث لسثنية ،العدد  ،1المجمد،1
1996ـ ،ط ،3الرباط :منشكرات معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب.
( ) مف المفيد االطٌبلع عمى تجربة لجنة البحث في تعميـ المغة اإلنجميزية المعركفة بتقرير (

King

 )Manعاـ 1986ـ ،الذم بحث في المحافظة عمى اإلنجميزية بكصفيا إرثان كطنيان .انظر التقرير
في :طكليفصكف .السيثسة المغوية ،مرجع سابؽ ،ص.72
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اليكـ (أك الشركات تحديدان) تتعامؿ بالمعمكمات بما نسبتو

.%100

( )

كبرز ما

ييسمى باالقتصاد المعرفي ،الذم ييعنى بإنتاج األفكار كالمعرفة كادارتيا مف جية،
كالسعي إلى تحقيؽ منافع اقتصادية بناء عمى ىذه األفكار مف جية أخرل .كىذا

سمى بػ "الرأسماؿ
االقتصاد الذم ٌ
يتكجو إليو العالـ اليكـ يقكـ أساسان عمى ما يي ٌ
إف عقؿ اإلنساف كفكره ،ال المعمكمات المختزنة فقط  ،ييمثٌبلف القيمة
اإلنساني"؛ أم ٌ
الحقيقية ،كىما أثمف بكثير مف يده كقكتو ،فضبلن عف اآلالت كالمكارد الطبيعية

( )
مككف أساسي مف مككنات مجتمع المعرفة
األخرل  .كىذا االقتصاد المعرفي ٌ
الذم يشتغؿ فيو معظـ أفراده بإنتاج المعرفة كانتاج المعمكمات  ) (،كتكظيفيا بكفاءة

في مجاالت النشاط المجتمعي.
كبناء عمى ىذ التسارع الكبير في االنفجار المعرفي كالتطكر التقني ،كتنكع
ن
بد
المكاد المعركضة في اإلعبلـ دكف رقابة أك حماية ذاتية أك مجتمعية  ،كاف ال ٌ
لممؤسسات الثقافية كالفكرية أف تنيج نيجان جديدان مؤط انر فمسفيان كاجرائيان ،يساعد
عمى نقؿ المغة مف الفاعمية إلى التفعيؿ؛ أم االنتقاؿ مف مرحمة التفكير كالنظر إلى
مرحمة القياـ كالعمؿ .ال سيما أف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة 2003ـ أ ٌكد
إمكانية اعتماد المغة العربية في بناء مجتمع المعرفة ،فقد أظير التقرير أف المغة
( ) مثاؿ ذلؾ :شركة أمازكف ،كجكجؿ كغيرىا.
( ) انظر :عكدة ،جاسر  .تكظيؼ مقاصد الشريعة في ترشيد سياسات االقتصاد المعرفي،

مجمة

إسالمية المعرفة ،السنة الثامنة عشرة ،العدد  ،70خريؼ 1433ىػ2012 ،ـ ،ص.48

( ) يعني مجتمع المعمكمات ذلؾ المجتمع الذم يعتمد أفراده عمى استخداـ المعمكمات كاستثمارىا في
مختمؼ أنشطتيـ ،كيكظفكف تكنكلكجيا المعمكمات كشبكات االتصاؿ في إنتاج المعمكمات كتجييزىا

كخزنيا كمعالجتيا كاسترجاعيا كبثيا كتسكيقيا كايصاليا إلى المستفيديف بالسرعة كالكقت المناسبيف.

انظر:

 -الكردم ،زكي ،المالكي ،مجبؿ .المعمومثت والمجتمع ،عماف :دار الكراؽ2002 ،ـ ،ص.13
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العربية مييأة لتأدية دكر فاعؿ كميـ في بناء مجتمع المعرفة العربي؛ إذ يستقبؿ
المعرفة كينتجيا بالعربية ،كذلؾ اعتمادان عمى معطيات كاقعية محددة ،كخاصة مع
انتشار الشابكة (اإلنترنت) ،التي يمكف أف تفضي إلى أف تصبح المغة العربية مف
أىـ مقكمات التكتؿ المعمكماتي.
تغيرات كعكائؽ ذاتية كمكضكعية،
كما مف شؾ في أف مرحمة االنتقاؿ تشكبيا ٌ
تفرض عمى المؤسسات تكييؼ برامجيا ،كاعادة النظر في طبيعة المعرفة  ،كآليات
إنتاجيا كتكاصميا داخؿ المجتمع.
كثمة مقترحات لتفعيؿ دكر المؤسسات الثقافية كالفكرية في النيكض بالمغة
العربية ،مف أىميا:
 .1التفكير المقثصدي :من الكمي إلى الكيفي ،ومن َّ
الذِّري إلى ال ُكمِّي:

بالكـ
إف المؤسسات الثقافية كالفكرية مطالبة بأف تنتقؿ مف مرحمة االىتماـ ِّ
كالجزء  ،إلى الكيؼ كال يك ٌؿ في القضايا المتعمقة بالمغة؛ إذ إف قكة المغة ال تيقاس
تمتمكو مف
بعد د المتكمميف بيا ،بؿ بقدرتيا عمى اقتحاـ أسكاؽ المعرفة ،كبما
خصائص جاذبة (كاريزما)  .كلعمنا نبلحظ ذلؾ في المغة الصينية (مثاالن عمى
كبناء عميو كيؼ
الكمي) ،كالمغة اإلنجميزية كحتى الفرنسية (مثاالن عمى الكيفي) .
ن
يمكف لممؤسسات الثقافية كالفكرية أف تصكغ البرامج القادمة عمى االندماج في بنية
المجتمعات العالمية؟!
يفيدنا التفكير المقاصدم

( )

في كيفية تفعيؿ المغة في برامج المؤسسات

الثقافية كالفكرية ،كمف ثـ في النيكض بالمجتمع لغكيان

 .كالفكر المقاصدم يقكـ

عمى ترتيب القضايا حسب أكلكياتيا ضمف رؤية ثبلثية تحدد أىمية القضية ،ىؿ

ىي مف :الضركريات أك الحا جيات أك التحسينات؛ فالضركريات مقدمة عمى
( ) أقصد بالتفكير المقاصدم ،التفكير الذم يتمحكر حكؿ الغاية مف الشيء ،كترتيبو القضايا حسب
أكلكياتيا كضركرياتيا.
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الحاجيات ،كالحاجيات مقدمة عمى التحسينيات .كتتبمكر في أذىاننا عندئذ رؤية
كاضحة قادرة عمى المكازنة كالمفاضمة ،كترتيب القضايا حسب أكلكيتيا الزمانية
كالمكانية كالمكضكعية .كالتفكير المقاصدم بيذا التش ٌكؿ ىك تفكير تطبيقي نكعي

بالكـ كالعد د،
ال يكترث كثي انر ٌ
كالككادر.

( )

مما سيؤدم إلى تكفير كبير في الجيد كالماؿ

إف المحافظة عمى المغة في التفكير المقاصدم تقع في يسمٌـ الضركريات؛ إذ
إف الضركريات تتضمف حفظ الديف كالعقؿ كالنفس كالماؿ كالعرض ،كالمحافظة
عمى المغة تقع ضمف المحافظة عمى العقؿ ،فحفظ العقؿ

"ضركرة مف ضركرات

العمراف ،حفظ العقؿ مف كؿ ما يسمبو مف أفكار كتسميـ كغسيؿ مخ  .كحفظو مف
كؿ ما ييذىبو ليك تعبير عف الحفظ األساسي البلزـ لكي يمارس العقؿ كظيفتو
(
 ) ".كالمغة جزء مف التفكير المرتبط بالعقؿ ،لذلؾ ال نستطيع أف نفصؿ
كفاعميتق
عد المغة جزءان مف الضركريات.
المغة عف التفكير ،كبذلؾ تي ٌ

( )

كبما أف التفكير المقاصدم يركز عمى األكلكيات ،فإف ثمة أكلكيات حتى في
الدائرة المقاصدية ذاتيا ،فثمة أكلكية في الضركريات ،كثمة أكلكية في الحاجيات،
( ) يساعدنا التفكير المقاصدم في إعادة تقكيـ معايير التقدـ العالمية التي تقيس االقتصاد المعرفي،
فيذه المعايير تتمحكر حكؿ :عدد األفراد الذيف يمتمككف حكاسيب أك ىكاتؼ محمكلة دكف األخذ بعيف
االعتبار أف ثمة مناطؽ فقيرة ال تستطيع تكفير ىذه المتطمبات ،كال يشكؿ الحاسكب أكلكية في بنائيا

كبناء عميو يصبح الحديث عف أجيزة الحاسكب مف باب الحاجيات أك
الثقافي كاالجتماعي كاألخبلقي،
ن
التحسينات ال الضركريات.
( ) عبد الفتاح ،سيؼ الديف .نحك تفعيؿ النمكذج المقاصدم في المجاؿ السياسي كاالجتماعي ،ضمن
مقثصد الشريعة اإلسالمية  ،دراسثت في قضثيث المنهج ومجثوت التطبيق  ،تحرير :محمد سميـ

العكا ،لندف2006 ،ـ.

( ) معظـ الفعاليات التي تتحدث عف العبلقة بيف المغة كالتفكير كاليكية ،تتسؽ كالنظرة إلى
المحافظة عمى المغة تقع في سمـ الضركريات مف المقاصد.
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أف

كبناء عميو فيناؾ أكلكية في داخؿ الدائرة المغكية،
كثمة أكلكية في التحسينات.
ن
تنسجـ مع متطمبات الكاقع ،كقدرة المؤسسة المالية كالمكجستية كالتفكيرية عمى القياـ
بتنفيذ السياسة المغكية البلزمة لمنيكض بالمغة العربية.
 .2من األحثدي إلى البيني:
تعاني معظـ المؤسسات الثقافية كالفكرية مف ظاىرة الفردية كاألحادية في

التفكير كالتخطيط ،مما ينتج نظرة قا صرة نكعنا ما عف اإلحاطة بالقضية المتناكلة .
كىي تبرز في الكقت ذاتو شعك نار باالنفصاـ؛ إذ كيؼ تمارس المؤسسة نمطنا أحادينا
في التفيكر كالممارسة ،كىي تقكـ في الكقت نفسو عمى مبدأ المشاركة الجماعية داخؿ

المؤسسة؛ إذ إف أىـ ميزات المؤسسة التشاركيةي في التفكير كالتخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ.
بل قاد نار عمى
إف العبلقات البينية بيف المؤسسات الثقافية كالفكرية تمنحيا تكام ن
النظر مف زكايا متعددة  .كتستطيع كؿ مؤسسة أف تضيؼ يبعدنا ثقافينا كمعرفينا تفتقده
المؤسسة األخرل ،كىذا يعكس ركح األمة في المؤسسات الثقافية كالفكرية( ).

 .3من المؤسسة إلى المجتمع:
تبذؿ المؤسسات الثقافية كالفكرية جيكدان كبيرة في إقامة الفعاليات الثقافية
كالفكرية التفاعمية في مكاف المؤسسة  ) (.كىذا قد يحقؽ نجاحان عمى مستكل معيف
مف فئات المجتمع ،إال أف ثمة يبعدان غائبان ينبغي لممؤسسات الثقافية كالفكرية أف

( ) يعقد المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي مؤتمريف أك ثبلثة كؿ عاـ  ،كتكاد تككف مؤتمراتو كميا بالتشارؾ مع
مؤسسات أكاديمية كحككمية كثقافية .كتنظـ مؤسسة عبد الحميد شكماف فعاليات ثقافية بالتشارؾ مع
بل عف األنشطة الجماعية ،ينظر عمى سبيؿ المثاؿ:
مؤسسات محمية كاقميمية ،فض ن

 تكريـ الشعراء الشباب ،بالتعاكف مع دائرة اإلعبلـ في الشارقة2011/2/8 ، إصدار كتاب القراءة مف أجؿ التعمـ ،بالتعاكف مع مؤسسة جمعة الماجد في دبي.( ) تعقد مؤسسة عبد الحميد شكماف نشاطان دكريان منتظمان (كؿ أسبكع) في منتدل شكماف ،كيعقد المعيد
العالمي لمفكر اإلسبلمي نشاطان دكريان منتظمان (كؿ شير) في مقر المعيد.
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تعيو ،كىك المسؤكلية االجتماعية كالثقافية ليذه المؤسسات ،كالمتمثمة في إحداث
ً
الفعؿ الثقافي كالمعرفي في األطر المجتمعية ،ككأد العزلة الثقافية كالمجتمعية.

( )

 .4المغة من التواصل إلى القيمة:
مف المعمكـ بالضركرة أف كظيفة التكاصؿ مف أىـ كظائؼ المغة  ،نظ انر لككنيا
تحقيقان صكتيان لميؿ اإلنساف إلى رؤية الكاقع بطريقة رمزية ) (.إال أف ثمة فارقان بيف
المغة كالتكاصؿ ،فعمى الرغـ مف أىمية كظيفة التكاصؿ كحيكيتيا كضركرتيا؛ إال
أنيا ال تمنح المغة خصكصية؛ إذ إ نيا متحققة بيف الكائنات األخرل بالقدر الذم
تحتاجو .كبيذا فالتكاصؿ ال يأخذ دكره الفعمي كالجكىرم ،إال إذا تعالؽ مع الفكر،
ليشكبل ىكية كاضحة قادرة عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف الماضي كالحاضر
كالمستقبؿ.
إذا أرادت المؤسسات الثقافية كالفكرية أف تنتقؿ بالمغة مف ككنيا أداة تكاصؿ
عدىا أداة تمثُّؿ ،ينبغي أف تنظر إلى المغة بكصفيا قيمة مف القيـ العميا
إلى ٌ
( )
يحكؿ األمر
السامية ،ارتبطت بنص إليي .كتفعيؿ ىذه القيمة يتـ ٌ
بتحرؾ بشرم ٌ
اإلليي إلى كاقع مع مش عمى األرض .كاف تحكيؿ ىذه القيمة إلى تأطير إجرائي،
يقع عمى عاتؽ المؤسسات الثقافية كالفكرية؛ إذ تتبمكر في رؤية المؤسسة كرسالتيا
كأىدافيا العامة .كال تعني ماىية القدسية تكقيؼ العمؿ عمى تطكير المغة ،بؿ تعني
استشعار قيمة المغة كدكرىا في االرتقاء باليكية.
( ) إف ما تشيده بعض المؤسسات في عقد النشاطات المشتركة خارج أسكار األماكف ،دليؿ عمى محاكلة
نقؿ المعرفة مف الخصكص إلى العمكـ ،كمف الذات إلى المجتمع ،كمف األحادية إلى الجمعية.

( ) بركة ،بساـ .المغة العربية ،القيمة كاليكية ،مجمة العربي ،العدد  ،528تشريف الثاني2002 ،ـ ،ص.82
( ) ينظر تبمكر ىذه الفكرة في:
 العمكاني ،طو جابر .عربية القرآف كمستقبؿ األمة القطب ،مجمة إسالمية المعرفة ،المعيد العالمي لمفكراإلسبلمي ،السنة التاسعة ،العدد  ،34-33صيؼ كخريؼ  ،2003ص.44-11

 -الشيخ عبد اهلل ،عادؿ .عمكـ العربية كمنيجية الجمع بيف القراءتيف،

مجمة إسالمية المعرفة  ،المعيد

العالمي لمفكر اإلسبلمي ،السنة السابعة ،العدد  ،28ربيع  ،2002ص.122-95

331

 .5من القمم إلى الرقم:
ال يخفى عمى أحد ،ال سيما المتابعكف لشؤكف المغات بشكؿ عاـ كالمغة

العربية بشكؿ خاص ،أف ثمة انفجا انر معرفيان كثكرة معمكماتية ،كتقدمان تقنيان
كقضاء عمى الخصكصيات ،كانفتاحان عمى الثقافات جميعيا ،مما جعؿ
كتكاصميان،
ن
المغة العربية في مكاجية معرفية ككجكدية مع غيرىا مف المغات ،ال سيما

اإلنجميزية كالفرنسية.

سخرت مختمؼ أنكاع التكاصؿ
كمف المعمكـ أف المغة اإلنجميزية خاصة ،قد ٌ

(اإلنترنت ،الفضائيات ،اليكتيكب  )...لتمكيف كجكدىا في المجتمعات ،دكف إعارة
اىتماـ لغيرىا مف المغات؛ إذ ىي لغة العكلمة  ،بكؿ ما تعتريو كممة العكلمة مف

تش ٌكبلت استعمارية جديدة ،كمف عكدة إلى نظرية المركز كاليامش.

ثمة ميمتاف تقعاف عمى عاتؽ المؤسسات الثقافية كالفكرية في ظؿ ىذه

الحرب العالمية المغكية ،مف أجؿ المحافظة عمى المغة العربية كاليكية العربية

اإلسبلمية ،أكلى الميمتيف :تحصيف الذات كحماية المغة كاليكية مف االختراؽ

الثقافي تحت شعار تحديث الثقافة العربية  .كيتـ ىذا التحصيف بحماية الشباب
خاصة مف التأثر بالمسخ المغكم الذم انتشر في

غ رؼ المحادثات( ،)Chat

كالرسائؿ القصيرة ()SMS؛ إذ برزت ظاىرة (العربيزم) مف خبلؿ الكتابة باألبجدية

البلتينية؛ أم الكتابة بالحركؼ البلتينية كلكف بصيغة عربية .كىذا فيو خطر كبير

عمى المغة كاليكية؛ إذ سيفقد الشباب تكاصميـ مع لغتيـ دكف أف يعكا ذلؾ ،كستثبط

اليمـ عف إنتاج محتكل رقمي عربي قادر عمى مجاراة لغة التحديث ،كسيؤدم إلى
كمف ىنا عمى

أف يفكر الشباب مستقببلن بالطريقة التي يكتبكف بيا رسائميـ.
تنبو عمى خطكرة ىذا التفكير ،كأف تقكـ بكضع البرامج القادرة عمى
المؤسسات أف ٌ
أف تقنع الشباب في ظؿ ىذا التسارع التقني ،بأف يمارس لغتو تفكي انر كعمبلن.
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الميمة الثانية تتعمؽ باإلفادة مف ىذا التطكر التقني في نشر المغة العربية؛ إذ

كحكلتيا مف تقميدية إلى حياة
مع ىذه التطكرات المتبلحقة التي ٌ
غيرت كجو الحياةٌ ،
إلكتركنية ،ظيرت الصحافة اإللكتركنية كالكتاب اإللكتركني كالتجارة اإللكتركنية،

كغدا االقتصاد المعرفي إلكتركنيان بدالن مف أف يككف اقتصادان ييممس كيشاىد .كىذا
يفرض عمى المؤسسات الثقافية كالفكرية أف تبحث في الكسائؿ الناجعة لمسايرة ىذه

التطكرات ،كأف تخكض ىذا المجتمع االفتراضي

؛ فك انر كلغة  ،كتكييؼ الكسائؿ

كاإلنتاجات لخدمة المغة ،كاصدار األقراص المدمجة التي تساعد عمى التعريؼ

بمشاريع النيكض بالمغة العربية  .ال سيما أف المعرفة تسير اليكـ بخطى متسارعة
نحك ثقافة الرقـ ،بعد أف عاشت آالؼ القركف تحت ثقافة القمـ؛ إذ بدأ كؿ شيء

يتحكؿ إلى الحالة الرقمية كاإللكتركنية ،نتيجة استخداـ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية

في مجاالت الحياة كميا .كاف لـ تستطع ىذه المؤسسات أف تتكطف في ىذا النمط
مف الثقافة ،فسيؤدم ذلؾ إلى معاناة المؤسسات كالمجتمع بشكؿ عاـ مف عدـ

القدرة عمى الكصكؿ إلى المعمكمات كالحصكؿ عمييا كاإلفادة منيا ،كىك ما يطمؽ
عميو اسـ الفجكة الرقمية؛ أم الفجكة التي تفصؿ بيف مف يممؾ المعرفة كأدكات

استغبلليا ،كمف ال يممكيا كتعكزه أدكاتيا.

( )

 .6من النظر إلى العمل:
تتعمؽ ىذه الثنائية بما ىك كائف كبما يجب أف يككف ،كبما ىك كاقع في دائرة

التفكير كالتنظير ،كما ىك في دائرة الممارسة كالتطبيؽ كاإلنتاج .إف الدكر الميـ

( ) الربيعي ،سعيد بف حمد .التعميم العثلي في عصر المعرفة ،التغيرات والتحديثت وآفثق المستقبل ،
عماف  :دار الشركؽ2008 ،ـ ،ص .147يبلحظ عمى المكاقع اإللكتركنية لممؤسستيف بأف ثمة
اىتمامان كاضحان بنقؿ المعرفة إلى الفضاء اإللكتركني؛ فنشاطات كمتييما كانتاجيما متكفر -في

أغمبو -عمى مكاقعيما اإللكتركنية كمحركات البحث.
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لممؤسسات الثقافية كالفكرية كامف في قدرة ىذه المؤسسات عمى أف تككف جس انر بيف
المجردة إلى شيء عممي قابؿ لمتحقؽ (مؤتمرات،
فتحكؿ األفكار
ٌ
المثالية كالكاقعيةٌ ،
منشكرات ،حمقات بحثية .)...
إف اإلنتاج المادم لؤلفكار تعبير عف قدرة المؤسسة عمى استيعاب أفكارىا،
كبمكرتيا في كسائؿ ناجعة ،كشاىد عمى مدل حضكرىا في الساحة القيطرية أك
نعد اإلنتاج المادم مرحمة متحققة بالفعؿ،
اإلقميمية أك العالمية .كنستطيع أف ٌ
متجاكزة مرحمة التحقؽ بالقكة التي برزت في رؤية المؤسسة كأه

ىا كتطمعاتيا
داؼ

عد اإلنتاج المادم كذلؾ كجكدان متحققان بالعقؿ ال بالعاطفة؛ إذ تتسـ
كي ٌ
كرسالتيا  .ي
الكتابة بالنظر العقمي كالتمحيص كمحاكرة األفكار ،لذا عمى المؤسسات الثقافية أف
تبرز إنتاجيا الكرقي كاإللكتركني في ىذا المجاؿ ،كأف تمارس التنظير لمغة (ما ىك

كائف) كالمحافظة عمييا فعبلن (ما يجب أف يككف).
خثتمة

كتغيرات اجتماعية
شيدت الساحة العربية منذ زمف ليس ببعيد تحكالت ٌ
كسياسية كاقتصادية كثقافيةٌ ،أدت إلى تغير حقيقي في جيازىا المفاىيمي،
كتصكراتيا لؤلشياء كلمقضايا ،كمف ضمنيا تصكراتيا لميكية كالمغة ،ال سيما بعد
االنتشار الكبير كالمكثؼ لمكسائط اإللكتركنية ،كالحضكر الكبير لمغة اإلنجميزية في
ىذه الكسائط  .كقد حاك لت المؤسسات الثقافية كالفكرية

أف تفيـ ىذه التطكرات

كالتغيرات ،كأف تضع تصكراتو ا النظرية كالعممية مف أجؿ حاضر قادر عمى
لخطاب ىذه

بد
المحافظة عمى مكتسبات األمة الثقافية عمى األقؿ .ككاف ال ٌ
يفعؿ رؤاه
المؤسسسات مف أف يتفاعؿ بشكؿ أكبر ـ ع حاجات مجتمعو  ،كأف ٌ
كخططو مف خبلؿ عناصر اإلنتاج المجتمعي؛ المثقؼ ،كالسمطة ،كالمجتمع بكؿ
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أطيافو ،كمقكمات المجتمع ؛ إذ إف عالـ اليكـ يجبر الثقافات كالمؤسسات عمى
تجديد نفسيا كتطكير معطياتيا؛ لتكاجو أشكاؿ المعرفة الحديثة.
رأت الدراسة أف ثمة حاجة ماسة إلعادة مفيكـ المؤسسية ألم عمؿ ييدؼ إلى

النيكض باألمة؛ فمف أىـ خصائص مجتمع المعرفة ،االنتماء إلى شكؿ تنظيمي

يعمؿ عمى نشر المعرفة ،لذلؾ كشفت عف أىمية العمؿ المؤسسي كضركرتو اإلجرائية
كالحضارية ،ال سيما في مجتمع المعرفة ،كأىمية البيئة المؤسسية في تثكير العمؿ

المؤسسي ،كمكانة التخطيط في نظاـ العمؿ المؤسسي.

ككشفت الدراسة عف األىمية الحضارية لممؤسسات الثقافية كالفكرية في بث
الكعي في أبناء المجتمع ،كالمحافظة عمى ىكية األمة داخميان كخارجيان ،كدكرىا

تممس مكاطف القصكر التي شابت التفكير الفردم في تفعيؿ التنمية
الفاعؿ في ٌ
الثقافية ،مف خبلؿ مؤتمراتيا كاصداراتيا المتنكعة ،مما أسيـ في بناء الفرد ،كاعادة
تأسيسو ثقافيان كمعرفيان عمى ىكية األمة .كرأت الدراسة بأف ثمة عكائؽ تحكؿ دكف
تفعيؿ خطاب المؤسسات الثقافية كالفكرية في مجاؿ المغة ،مثؿ األزمة المعرفية،
كفيـ الكاقع ،كغياب األفؽ االستراتيجي ،كغياب فقو األكلكيات. ...،
كأبرزت الدراسة مكقع المغة في منظكمة المؤسسات الثقافية كالفكرية ،ال سيما
في ظؿ طكفاف العكلمة ،التي تتخذ المركز الجغرافي( أمريكا كأكركبا) ،كالمركز

الثقافي( المغة اإلنجميزية كالتفكير اليكناني) ،منطمقان ليا في التعامؿ مع الشعكب.
فقد كشفت الدراسة عف أىمية التخطيط المغكم كالسياسة المغكية في مكاجية
التيميش الكاضح لمغة العربية ،كدكر التقنيات في تفعيؿ دكر المغة العربية

لممشاركة في صنع الحضارة اإلنسانية.
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كحرصت الدراسة عمى إبراز معالـ التفعيؿ المؤسسي لنقؿ الحديث عف خدمة

المغة مف دائرة الفاعمية إلى فضاء التفعيؿ ،مف خبلؿ استقراء تجربة مؤسسة عبد
الحميد شكماف كتجربة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي في خدمة المغة العربية.

كقدمت الدراسة بعض المقترحات التي ييظف بأف ليا قدرة في تفعيؿ المغة العربية
عمى المستكل المؤسسي.
كتبقى األسئمة التي حاكلت الدراسة أف تجد ليا تمثبلت في عالـ المؤسستيف،

بحاجة إلى استكناه أكبر ،كتكسيع لدائرة المستيدفيف ،كالى تكاتؼ األكساط الثقافية

كالمعرفية كاألكاديمية كاالجتماعية كالدينية ،الستشعار عمؽ الحديث عف المغة
العربية ،بكصفيا عنص انر أساسيان مف العناصر الم ِّ
شكمة ليكية األمة في الكقت
ي
الحاضر .كما مف شؾ في أف خدمة المغة العربية ضمف رؤية مؤسسية ،ال تممؾ
إال أف تككف مشركعان جماعيان ،تتكامؿ فيو رؤل دكائر المجتمع كمؤسساتو الرسمية
كاألىمية .كاذا أريد لجيكد النيكض أف تحقؽ شيئان مف مشركعيا الثقافي النيضكم

لمغة ،ينبغي فؾ االشتباؾ بيف الثنائيات المصطنعة؛ األصالة كالمعاصرة ،المثقؼ

كالسمطة ،الخاص كاألىمي كالحككمي  ....مما يتطمب تنسيقان متصبلن كحراكان ثقافيان

دؤكبان بيف جميع المثقفيف كالمفكريف كالمنظريف كالسياسييف  ،منطمقيف مف رؤية
كمرجعية كاحدة ىي مرجعية األمة كالمجتمع.
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التعليقات والمناقشات
 د .بشثر عوادرأل أنو كاف عمى د .عكاشة أف ينتقد المؤسسات التي أشار إلييا ،كيشير في ىذا
يعد مف أكائؿ المؤتمرات التي
المقاـ إلى تجربة شخصية مف ىذا القبيؿ عف مؤتمر ٌ
عقدىا معيد الفكر اإلسبلمي في (ككااللمبكر) قبؿ ثبلثيف عامنا بعنكاف( :أسممة

المعرفة) ،كقد كجو فيو الدكتكر بشار نقدان لطو جابر العمكاني المسؤكؿ آنذاؾ عف

المؤتمر قائبلن :كيؼ تدعكنا إلى أسممة المعرفة كمف أىـ قكاعدىا أف تتكممكا بالعربية؛
إذ لـ ً
يحتك المؤتمر بحثنا كاحدنا بالمغة العربية!
 د .إيمثن الكيالنيفيما يخص مكضكع التخطيط كالتخطيط المضاد؛ قالت :إنو إف كانت ىناؾ خطة
لنشر الثقافة الغربية كالمغة األجنبية عمى حساب العربية فإنو ينبغي أف تكضع خطَّة
مضادة لذلؾ لنشر الثقافة العربية؛ بإنشاء مدرسة حقيقية تقكـ عمى أسس تربكية

َّ
مستمدة مف التراث العربي ،كمقدمة ابف خمدكف التي تشتمؿ أسسنا صالحة لمبناء

كتككف ىذه المدرسة تحت إشراؼ مجمع المغة العربية األردني كسدنة المغة كالميتميف

بيا ،عمى أف ييتمكا (بإعادة المغة إلى الحياة مف جديد ،دكف إىماؿ الحداثة كالمغات
األخرل).
كما اقترحت إنشاء صندكؽ لدعـ المغة العربية كاحيائيا ،عمى أف يككف صندكقان

خيرينا تشرؼ عميو جية مكثكقة ككفؤه.
 -د .حثمد قنيبي

دعا إلى إجراء تطبيقي لمنيكض بالمغة العربية ،بدالن مف التنظير البعيد عف الكاقع

كؿ البعد.
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 د .حمدان نصرتمنى عمى د .عكاشة لك اشتمؿ بحثو عمى تصكرات عممية إجرائية لدكر بعض
المراكز التي ذكرت في البحث خدمة لمغة العربية بشكؿ مباشر دكف التقديـ كالتعريؼ.

-

حد الحثضرين

األمي ليس فقط مف ال يق أر كال يكتب كانما مف ال يجيد استخداـ
قاؿ :إف
ٌ
الحاسكب أيضان .كككجو سؤاالن لرئيس الجمسة األستاذ الدكتكر خالد الكركي قائبلن:

قدمت لمعربية رئيسان لمجامعة األردنية ،كأيف نحف مف الدكؿ التي تدرس الطب
ماذا ٌ
بمغاتيا رغـ تقدـ العربية عمييا؟؟!!
كما رأل أف القكل العظمى ىي التي تفرض لغاتيا عمى العالـ.
 رد د .رائد عكثشةقاؿ :إف المشكمة تكمف في أف الغرب ٌثبت في أذىاننا معايير لمتقدـ كنحف
سرنا عمييا؛ لذا ينبغي عمينا إعادة النظر في عمميات التقييـ المعرفي التي بنيت

في المؤسسات الغربية.

كردان عمى د .بشار قاؿ :إف فكرة أسممة المعرفة نشأت عمى شكؿ حر و
 َّاؾ في

المجتمع الغربي ،كىناؾ نظريات اجتماعية غربية أيسقطت عمى المفيكـ كالبناء

المعرفي اإلسبلمي ،فكاف ال بد مف أف يككف ىناؾ حراؾ في ذلؾ المجتمع الذم ال

بإنتاج مف لغتو ،كأكبر مثاؿ عمى ذلؾ:
يعرؼ المغة العربية ،ككاف ال بد أف تحدثو
و

كتاب "التكحيد" إلسماعيؿ الفاركقي ،الذم كاف لو األثر الكبير في المجتمع

الغربي ،ككذلؾ كتاب "األخبلؽ المسيحية" كأثره الكبير في المجتمع المسيحي في
الغرب ،كقد كانت ىذه الكتب بالمغة اإلنجميزية.
 رد د .خثلد الكركي (رئيس الجمسة)338

قاؿ د .الكركي :فيما يخص البعثات خارج الببلد ،فالميـ فييا أننا نكتسب

كيعرب
معرفة جديدة كحيف نعكد نعيد استنبات المعارؼ بمغتنا ،فنحف مف يترجـ ِّ

لغة التدريس كيؤلؼ الكتب الجديدة لمطمبة .فميس كؿ مف تخرج في جامعات الغرب
كصؼ بأنو تمميذ المستشرقيف كأنو منحرؼ الذىف .كىناؾ فرؽ كبير بيف العمـ

كالثقافة؛ فالثقافة رؤية أمة كالتاريخ استراتيجية ،كالعمـ مطمب ال حدكد لو في أم

زماف كمكاف.

فيذا أحمد زكيؿ حيف جاء إلى عماف بعدما فاز بنكبؿ ،كمنا استمعنا إليو ،كقد
أصر حيف فاز بنكبؿ
كاف عربيان مسممان صافيان ،كعمى الرغـ مف جنسيتو األمريكية َّ

أنو مصرم عربي مسمـ.
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