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طالب يف الصف الثاين متوسط )اإلعدادي(

مصطلح ومعنى

األبعاد   ُ متكرثِّ مفهوٌم  الثقافّية  التعددّية  أّن  الواقع 

الغىن  إىل  يشري  هو  ناحيٍة  فمن  االستعمالية.  والدالالت 

واجلماعات  الشعوب  بني  والتعارف  اإلنساين،  والتنّوع 

سلوكيٍّ  جانٍب  إىل  ر  يؤشِّ أخرى  ناحية  ومن  املختلفة. 

تن�اقضات  رغم  الثقافات  احرتام  بضرورة  يتعلق  معياريٍّ 

األخاليق. أو  املعريف  منتجها 

للعوملة  كنقيٍض  الثقافّية  التعددّية  فهم  ويمكن   

اجلارية للحياة البشرية واليت أدت إىل دمٍج ثقايفٍّ شمويلٍّ 

إليه  النظر  يمكن  وكذلك  الغريب.  والنسق  اإلطار  حتت 

اليت  املعيارية  الثقافات  لتفكيك  استخداُمها  يتمُّ  كأداٍة 

تسمح  واليت  حداثوّية،  المابعد  اللعبة  يف  بعُد  تدخل  لم 

مشروعيتها  بني�ل  سلوكّيٍة  أو  نظرّيٍة  مقاَربٍة  أو  فكرٍة  أليِّ 

لفتح  اآلخر  البعض  يستخدمه  كما  املحازبني،  ر 
ُّ
توف مع 

واليت  الطاغية  الثقافة  قبول  بذريعة  العوملة  أمام  الباب 

واالنتشار.  الوصول  تستطيع 

حبيث  واالستخدام،  التداول  معناه  حيكم  مفهوٌم  إّنه 

يمكن  الذي  املفتوح  السيايس  الشعار  من  يقرتب 

القائل  حبسب  تأويله  ويتّم  اجتاٍه،  كلِّ  يف  استخدامه 

التعددّية الثقافّية
Pluriculturalism

لدى  صاغية  آذانًا  جتد  أن  لثقافته  يريد  من  فكلُّ  واملستمع. 

الذي يتخذ  املفهويم  العنوان  الثقافات األخرى يلجأ إىل هذا 

مثل  أخرى  مقوالٌت  منه  وُتشَتقُّ  معيارّيًا،  ال  وصفّيًا  منىًح 

منىًح  لتتخذ  والتمايز،  اإلختالف  حق  اآلخر،  الرأي  احرتام 

اجتماعيٍّ  وتطبيقيٍّ  عمليٍّ  بت�داوٍل  وتسمح  حقوقّيًا،  سلوكّيًا 

املعىن  يف  الهشة  احلدود  ذات  وفق  األساس،  للمفهوم 

واالستخدام.  والداللة 

لقد نشأ املفهوم برتكيب�ه الوصفي يف احلقل التداويل الغريب 

االحتدام  حمأة  يف   ،2001 عام  األونيسكو  منظمة  يف  درج 
ُ
وأ

هذه  لتعميم  ني�ٍة  عن  كتعبرٍي  هنتغتون]1]،  بلغة  احلضاري 

العاليم،  املستوى  على  مؤدياتها  وإنضاج  ونشرها  الفكرة 

إّبان  التواصل  ثورة  مع  العوملة  حركة  فيه  تسارعت  وقت  يف 

األلفية.  نهاية 

»التعددّية  مفهوم  فيها  نشأ  اليت  الغربي�ة  الثقافة  تتمتع 

الثقافية« خباصية فقدان املعيار. وهي خصلٌة اكتسبتها مذ 

جاليليو  ثقب  يف  وتالشت  الديني�ة  الكوني�ة  الرؤية  انهارت 

اجلزئي�ات  عن  دائمٍة  حبٍث  حبركة  استب�دالها  ليتم  األسود، 

1- صامويل هنتنجتون، صدام احلضارات: إعادة صنع النظام العاليم، سطور، 1999.
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واإلنسان  العالم  على  اإلنسان  تسلط  حنو  ٍة  مستمرَّ فعٍل  وحركة 

كل  على  منفتحًة  ثقافًة  نفسها  تقدم  أن  استطاعت  ولذلك  اآلخر، 

رؤيًة  تملك  اليت  املعيارية  للثقافات  مباِشٍر  كنقيٍض  اخليارات 

والطروحات  األفكار  اكم 
ُ

حت العناصر،إذ  ومكتملَة  مستقرًة  كوني�ًة 

معايريها.  منظومة  عب 

فكرة  ريفكني،  جريييم  بتعبري  الوصول]1]  وسائل  قدمت  لقد 
ثقافاٍت  مواجهة  يف  لتستخدمه  األخاليق  للتفوق  كشعاٍر  التعددية 
على نقيض  احلقويق،  الغريي  التعامل  حاسمًة يف  تمتلك أخالقياٍت 
وحتاول  حقوقّيًا  اآلَخر  استب�احت  اليت  الغربي�ة  والتجربة  الثقافة 
نقيٍض  منهٍج  لنفوذ  املجال  فتح  خالل  من  وأفكاره  هويت�ه  تفكيك 

. ية ر للمعيا

وتنّوٍع  ذايتٍّ  فرٍز  لعملياِت  ختضع  الثقافات  كل  أّن  واضًحا  ويب�دو 
إىل  له  للمفهوم حيوِّ أدايتُّ  لكْن، ثمة استخداٌم   . وتعّدٍد بشكٍل طبيعيٍّ

1- جريييم ريفكني، عصر الوصول: الثقافة اجلديدة للرأسمالية املفرطة، املنظمة العربي�ة للرتجمة، بريوت، 2009.

لتتحول  الذايت  الفرز  حركة  تسريع  يتطلب  سيايسٍّ  ملشروٍع  عنواٍن 
إىل عملّيِة تشظٍّ وتفكيٍك، ورّبما حركِة صداٍم وهدٍم داخليٍّ كذلك.  

زمنن�ا  يف  حيويًة،  وأكرثها  ها  وأهمِّ املعيارية  الثقافات  أبرز  ومن 
حنو  على  معايريها  بلورة  إىل  حتتاج  لكّنها  اإلسالمية.  الثقافُة  هذا، 

الطروحات  مع  يت�الءم  وبشكٍل  املعاصرة]2]،  القضايا  يف  التفصيل 
واملناهج اليت تأيت بها الثقافة املفتوحة، كيما تتمكن من التعامل مع 
ا، بما ال يضعها يف خانة االنغالق،  التعددية الثقافية نظرّيًا وتطبيقيًّ

2- هادي قبييس، املعايري القرآني�ة للعلوم اإلنساني�ة، معهد املعارف احلكمية، بريوت، 2017.



مع الشباب
العــدد 3 ـ صيف 2018

57

M a a  a l s h a b a b ( 3 )  |  S u m m e r  2 0 1 8

مصطلح ومعنى

، وحىت نضوِج املنهج  وال يذيبها يف نظاٍم فكريٍّ مضطرٍب ومختلٍّ
على  سلبي�ٍة  داللٍة  ذا  الثقافية  التعددية  مفهوم  سيبقى  املعيارّي 

اإلساليّم.  التداويّل  املستوى 

ومن زاويٍة أخرى، ويف ظل أحادّية هيمنة الثقافة الغربي�ة على 

املقاومة  حركاُت  يه  ُتغذِّ بتفاوٍت  وإن  األخرى،  الثقافات  سائر 
معىًن  الثقافية  التعددية  ملفهوم  يصبح  والهوّياتي�ة،  الثقافية 
واستمرارها  وجودها  يف  املستهدفة  الهوّيات  حتمله   ، دفاعيٌّ
الذي  الغريّب،  الثقايّف  املشروع  أحادّية  مقابل  ع  التنوُّ لتفرض 

ومستهلكني  بزبائَن  يعّج  سوٍق  إىل  العاَلم  حتويل  على  يشتغل 
على  تطغى  غربّي�ٍة  ثقافّيٍة  رموٍز  اعتن�اق  حنو  بالتدريج  يميلون 

حياتهم.  جوانب 

إّن التعامَل املوضوعيَّ مع مفهوم التعددّية واملفاهيم املتفّرعة 
عنه واملستن�دة إليه جذرًا واقعّيًا وعقالنّي�ًا، حيتاج إىل اخلروج من 
حاَليَت االنغالق. األوىل حالة انغالق املستِب�ّد إْذ يعمل على ختريب 
االستهالك،  روح  بذرِة  نشر  من  ليتمّكن  األخرى،  الثقافات 
ناجت  مع  التعامل  من  اخلائف  املستهَدف  انغالق  حالة  والثاني�ة 
افتقاده  يستدعي  انغالقه  من  املستب�د  وخروج  الغري.  ثقافة 
املوارد  إىل  يفتقر  حني  واالخرتاق  السيطرة  إمكاني�ة  لقناعة 
منهيجٍّ  مشروٍع  إىل  فيحتاج  املستهَدف  خروج  أما  تالًيا،  واإلرادة 
خدمة  يف  ويطّوعه  اآلخَر  الفكر  ناجت  يستوعب  شامٍل  معياريٍّ 

والتفصيل.  باإلجمال  الكوني�ة  رؤيت�ه 

هادي قبييس

كاتب وباحث يف الفكر والعلوم االجتماعية




