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السنة الدراسية5175-5177 :
إصالح فرض عادي في الفلسفة (عدد)5

القسم األول:

تمرين عدد:1

قدم تعريفا لممثاقفة.
ّ
المثاقفة ىي مجموع الظواىر الناتجة عن احتكاك مستمر ومباشر بين مجموعات أفراد
تنتمي إلى ثقافات مختمفة تؤدي إلى تغييرات في األنماط الثقافية األولية لمجماعة أو

وتعبر عن التالقح والتبادل المثمر في ما بينيا عمى نحو يغني خصوصياتو
الجماعات
ّ
ىوياتيا.
دون أن
يتسبب في زعزعة ّ
ّ

تمرين عدد:2

ولكنها منشئة لنمط جديد
قيل ":ليست العولمة هي المنشئة لسيطرة ثقافة عمى ثقافة أخرىّ ،
من السيطرة الثقافية" .استخرج بعض تبعات هذا القول.
 اكتساح ظاهرة العولمة لجميع مناطق العالم. هالك الكوني وتالشيهالتنوع.
 -هيمنة منطق التماثل والتشابه والقضاء عمى االختالف و ّ

تمرين عدد3

العالمية في المجال الثقافي ،كما في غيره من المجاالت ،طموح مشروع ،
إن نشدان
ّ
ّ
ورغبة في األخذ والعطاء  ،في التعارف والحوار والتالقح .إ ّنيا طريق األنا لمتعامل مع

أما العولمة فيي طموح بل إرادة الختراق اآلخر وسمبو
اآلخر بوصفو " أنا ثانية " ّ .
أما العولمة فيي
لميوية
العالمية إغناء
خصوصيتو وبالتّالي نفيو من العالم .
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافية ّ ،
اخت ارق ليا وتمييع  .واالختراق الثقافي الذي تمارسو العولمة يريد إلغاء الصراع
يتم بيا تأويل
اإليديولوجي والحمول محمّو { .}...االختراق الثقافي يستيدف األداة التي ّ
الحاضر المعيش  :يستيدف العقل والنفس ووسيمتيما في التعامل مع العالم  :اإلدراك .
إ ّنو يستيدفّ ،أول ما يستيدف  ،السيطرة عمى اإلدراك  ،اختطافو وتوجييو :وبالتالي سمب
الجماعية .
الفردية و
الثقافية
اليوية
الوعي والييمنة عمى
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافية"
اليوية
ّ
محمد عابد الجابري " العولمة و ّ
ّ
 -حدد داللة العالمية حسب النص ؟

العالم ية أفق يسع مختمف الثقافات التي تشترك بإسياماتيا في إنشاء ىذا األفق بصورة
التعددية الثقافية عمى نحو يم ّكنيا من التعارف فيما بينيا
وتعبر عن
التنوع
تجسم
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحاور وفق قواعد االعتراف المتبادل والتالقح الثقافي.
 -ما المقصود بثقافة االختراق ؟

ثقافة االختراق ىي الثقافة التي تعتبر نفسو نموذجية وتفرض عمى غيرىا التبعية واالنقياد
تتسبب في سمب الخصوصيات
إلى قيميا وقواعد تعامالتيا وأسموب حياتيا ،بحيث
ّ
اليوية الثقافية لمغير .ومن تبعات االختراق حمول النمطية والتشابو مح ّل
والقضاء عمى
ّ
اليوية وبيالك الثقافة الكونية في اآلن
مما يي ّدد بالييمنة عمى
ّ
االختالف و ّ
التنوع الثقافي ّ

نفسو.

 -اذكر من خالل النص بعض شروط التعايش بين الثقافات.

أىم شروط التعايش:
من ّ
التكافؤ في الحضور فال مجال لمتفاوت والتفاضل بين الثقافات ما دامت قواعدالتعامل بينيا مبنية عمى األخذ والعطاء.

االعتراف باآلخر مختمفا بصورة تفتح عمى أفق الحوار والتعارف.التالقح الثقافي الذي يثري الخصوصيات وتغتني بو الكونية الثقافية بما أ ّنو آليةمبدئية لمتواصل عبر االختالف

القسم الثاني:

الموضوع األول:

اليوية ال يمكن أن توجد إالّ عبر االختالف " .حمل ىذا القول مبر از قيمة االختالف.
قيل "
ّ
اليوية الثقافية اليوم مطمبا أساسيا بالنسبة إلى العديد من
يش ّكل البحث في مسألة
ّ
فالمستجدات التي يشيدىا الواقع
المقاربات الفكرية وخصوصا العربية اإلسالمية منيا.
ّ
مقومات
العربي من الناحية االجتماعية والسياسية حممت الذات عمى استئناف النظر في ّ

تطورات في وسائل التواصل وأساليب
ويتيا
ى ّ
خاصة بالنظر إلى ما يعرفو العالم اليوم من ّ
ّ
ىويتيا من
ألي ثقافة االستفادة منو دون حفاظيا عمى ّ
التعامل ومن انفتاح كبير ال يمكن ّ
اليوية الثقافية؟
االختراق .ىذا الوضع ىو الذي يحممنا عمى التساؤل :ما ىي خصائص ّ
اليوية بمعزل عنو ؟
ما الذي يجعل من االختالف شرطا مبدئيا ال تتحقّق
ّ

ىل ىناك حدود ليذا االختالف أم ىناك اختالف محمود واختالف مردود؟

وتميزىا وتتجمّى من خاللو
ستمد منو وحدتيا
تتحدد
اليوية الثقافية وفق أساس ت ّ
ّ
ّ
ّ
متعددة األوجو ،من قبيل
خصوصيتيا .ىذا األساس ذو طابع مرّكب بما أ ّنو يغ ّذي جدلية
ّ

تجسم موقفا
جدلية الماضي والحاضر التي ّ
يجسم أصالة و ّ
تعبر عن االنتماء إلى تراث ثقافي ّ
حداثيا يالقي الثقافات األخرى .ومن قبيل جدلية الداخمي والخارجي التي ال تسمح بالتخمي

المتغيرات الموضوعية واإلبداع
عن ثوابت المحمّي لكن من غير رفض االستفادة من
ّ
العالمي ،ومن قبيل جدلية الخصوصية والكونية التي تحافظ من خالليا ك ّل ثقافة عمى

بيويتيا من خالل عقائدىا ولغتيا وقيميا وأسموب عيشيا دون إقصاء عقائد الغير
اعتزازىا ّ
تنوعيا داخل
وقيمو وأسموب عيشو ،فك ّل ذلك ىو ما تشترك فيو جميع الثقافات ّ
فيعبر عن ّ
اليوية ال تستقيم وال تدرك إالّ بالقدر الذي
أن
وحدة اإلنسانية .أفال
تجسم ىذه المستويات ّ
ّ
ّ
اليويات الثقافية
المحددة لواقع
الخاصية
تكون فيو مختمفة عن غيرىا؟ أليس االختالف ىو
ّ
ّ
ّ
؟

اليوية واالختالف.
توضح التالزم القائم بين
كي نفيم ذلك ،فال ّ
بد من القبول بفرضية عمل ّ
ّ
اليوية ال يكون حك ار عمى ثقافة دون أخرى ،وال يمكنو
أن االختالف المرصود في حقل
ذلك ّ
ّ

مبر ار لإلقصاء أو لالستعالء .فاالختالف يفيم ىنا عمى أ ّنو اعتراف متبادل بين
أن يكون ّ
بحق ك ّل منيا في المحافظة عمى خصوصيتيا مختمفة عن غيرىا .فاعتبار
جميع الثقافات
ّ
ثقافة الصيني مثال أو ثقافة الفرنسي تختمف عن ثقافتي يوازيو تسميميما باختالف ثقافتي

عنيما ،فك ّل ىذه الثقافات التي ننظر إلييا مختمفة تنظر بدورىا إلى غيرىا مختمفا ،وبيذه

النظرة نفسيا تمتقي مختمف اليويات ضمن أفق كوني يجمعيا دون أن يقضي عمى اختالفيا

لميوية
بأن االختالف خصيصة رئيسة
ودون أن ّ
ييددىا باالختراق .فماذا ينتج عن اإلقرار ّ
ّ
الثقافية؟
أىم نتائج القبول باالختالف شرطا لمتعامل ولمتواصل بين الثقافات ،إمكانية االنفتاح
من ّ
عدو محتمل .ىذا ما يسمح لمثقافات
عمى الغير دون الخشية منو أو النظر إليو عمى أ ّنو ّ

المختمفة تعقد عالقات تبادل تقوم عمى التالقح الثقافي وليس عمى خمفية الييمنة والسيادة.

ولع ّل ىذا األسموب ىو الكفيل بإرساء حوار عقالني يقوم عمى االعتراف بالمغاير والمختمف

يقر التبادل
ويحمل معنى المقاء بين الثقافات المختمفة .الحوار ىنا يرادف التثاقف والتفاىم و ّ

أي مغزى يتّخذه
المتكافئ .لكن ماذا يمكن أن يحصل لو لم نقبل بفرضية العمل ىذه؟ ّ
لميوية الثقافية؟
مقوما أساسيا
ّ
التواصل بين الثقافات في غياب القبول باالختالف ّ

ال يمكن أن نجد ما ىو أفضل من ظاىرة العولمة والصعوبات التي تعيشيا أغمب ثقافات

جراء ىيمنة ثقافة العولمة ،كي نفيم خطورة المصادرة عمى االختالف
الشعوب اليوم من ّ
وسمبياتو عمى الثقافات والجماعات البشرية.
أىم تبعات ىذه الصورة
أفرزت ثقافة العولمة
ّ
تصو ار مفاده عالمية الثقافة الغربية؛ ومن ّ
التنوع وتقصي االختالف؛
فرض النمطية وثقافة التشابو أو التماثل التي تقضي عمى
ّ
مزيف تييمن فيو
العولمة الثقافية تكون عمى شكل تدفقات ثقافية تقوم بإفراز تجانس ثقافي ّ
حولت العالم
أىم عوامل ظيور النزعات الشوفينية التي ّ
قيم الثقافة الغربية .لقد كان ذلك ّ

دعم ذلك العديد من األطروحات مثل ىنتيغتون في
إلى حمبة صراع بين الحضارات .وقد ّ
مجد القيم الغربية واعتبر
لتفوق الحضارة الغربية ،أو كذلك فوكوياما الذي ّ
أطروحتو الداعمة ّ
أي نقد فمسفي
الحضارة الغربية أرقى ما أدركو اإلبداع البشري تاريخياّ .
لكن أليس بوسع ّ
حقيقية؟ أال يتكون
مزيفة وكونية
ّ
اليوة الفاصمة بين كونية ّ
أصيل أن بكشف األوىام ويبرز ّ

تتعرض إلييا سائر الثقافات؟
معرضة إلى األخطار نفسيا التي ّ
الحضارة الغربية نفسيا ّ
ينبغي إعادة النظر في الواقع الثقافي اليوم عمى نحو يستبعد االنغالق ويدرء االنبيار بالقيم
اليويات
المزيفة ويدعم االختالف ليس مقولة فحسب وا ّنما خاصية رئيسة في صميم
ّ
ّ
الثقافية بما يحمل ك ّل ثقافة عمى االقتراب أكثر من ثقافة اآلخر واإلحاطة بتراث إنساني

كوني ك ّنا يجيل مداه واتّساعو وأبعاده.

