
 
 Global Libyan المجلة الليبية العالمية     

Journal  

 2020/   / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

 

 

1 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5845-ISSN 2518 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 التنميــــة ومتغريات العوملة ثقافـــــة
......................................................................................................... 

 جامعة عمر املختار  _ قسم االجتماع  _ د. رمضان بن طاهر 
 

 
 

 



 
 Global Libyan المجلة الليبية العالمية     

Journal  

 2020/   / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

 

 

2 

 جامعة بنغازي   
 لمرجا  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 ثقافـــــة التنميــــة ومتغريات العوملة

 ملخص البحث :

إىل أي ه : ئيس مؤدار اؤل خالل طرح  تس البحث أن يناقش دور الثقافة يف صناعة التنمية، وذلك من حياول
الداعمة  ةقافيلثالعناصر اما هي فذه الصياغة، هي احلاكمة هل كانتحد تصوغ العوامل الثقافية التطور التنموي؟ وإذا 

 للتنمية وكيف ميكن إزاحة أو تغيري العناصر الثقافية اليت تعيق التنمية؟
  نظرية، وحماولةكرية والالف قوم بعرض ومناقشة عدد من الرؤىلإلجابة على هذا التساؤل اقتضت الضرورة أن ن

 واملفسر هلا. تخالص التصور النظري الرابط بينها،اس
وجدت من أة اليت لعوملا كذلك يناقش البحث التغريات اليت طرأت على الثقافات احمللية والقومية بفعل 

 كن أن نفصل بنيي مدى ميإىل أات الطابع العاملي، و العمليات املوضوعية اليت فرضت أشكال من املعاين الثقافية ذ
التخلي عن و يف تماعي والثقاوث االجملور القيم الثقافية احمللية والعاملية ؟ وهل األخذ ابلقيم العاملية معناه التضحية اب

 ومي وينهضي والقم احمللر خيد؟ أم أن األخذ ابلقيم العاملية معناه: تكييف هذه القيم يف إطااخلصوصية احلضارية
 ابجملتمع؟

 .فة، التنمية، العوملةحية : الثقاالكلمات املفتا
Abstract 

The research attempts to discuss the role of culture in the development 
industry, by asking a major question: To what extent do cultural factors shape 
the progress of development? If culture dominates this formulation, then what 
are the cultural elements that support development and how can the cultural 
elements that impede development be removed or changed? To answer this 
question, it was necessary for us to present and discuss a number of intellectual 
and theoretical views, and to try to explore the theoretical framework that 
links these views and explains them. 
The research also discusses the changes that occurred in the local and national 
cultures due to globalization. Globalization’s objective processes imposed 
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forms of cultural meanings of a global nature. The research also taps into the 
questions “to what extent can we separate the local and global cultural 
values?” and “Does adopting universal values mean sacrificing social and 
cultural heritage and giving up civilizational specificity?” Or these changes 
resulted from globalization being imposing objective processes that created 
forms of cultural meanings of a global nature, and to what extent can we 
separate the local and global cultural values ؟Does adopting universal values 
mean sacrificing social and cultural heritage and giving up civilizational 
specificity? Or that the introduction of universal values means: adapting these 
values in a framework that serves the local and national levels and promotes 
society؟ 

 
Key words: the culture , Globalization , development . 
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 مقدمــة:

: هل مؤداه يستساؤل رئ لىعاإلجابة  خالل منوذلك  التنمية،العالقة بني الثقافة و مناقشة  بحثال هذا ستهدفي 
 تنتجها الثقافة؟ يكمن يف املعاين اليتيف التنمية والتقدم السبب 

ل حمددا حلركة ارها متثعتبابة يالثقاف بعض الرؤىلإلجابة على هذا التساؤل  تقتضي الضرورة  أن نتعرف على 
ناعة الة األفضل، وصاه احلع ابجتتغيري الواق كل الرؤى والتصورات اليت ترتبط خبلق معاٍن جديدة تساهم يفالوعي وتش

 البناء القادر على صياغة هذه املعاين وإعادة إنتاجها.

ليت تعمل على لثقافة اح، افالثقافة اليت تقود إىل التنمية تؤكد على أفكار وتصورات معينة، والعكس صحي
 التخلف تؤكد أفكاراً وتصورات معينة.

 فية اليت يتحركية الثقاهل البنو التغريات اليت واكبت عصر العوملة،  مناقشة  أيًضا هذا البحثيف  حناولكذلك 
ة الثقافية يف ي، أم أن البنيو احمللومي أبداخلها الوعي اليوم، ال تزال تتمركز حول ثقافة معينة وموقع حمدد يطلق عليه الق

تعدد من خالله تر أوسع  إطايفوأن يتحرك عصر العوملة قد اكتسبت الطابع العاملي، ومن مث فإن الفكر والوعي البد 
 لتنمية.اإحداث  من مثو خيارات ومداخل أخرى قد تفسح اجملال خللق ثقافة تؤكد علي قيم اإلجناز والكفاءة، 

 إشكالية البحث :
مية و نعمة لعملية التية الدالثقافايف ضوء  التقدمي السابق فإن إشكالية البحث تتمثل يف  التعرف على العناصر       

عاين ول إىل هذه املية الوصا أمهمربطها داخل بنية تكشف عن املعاين والدالالت اليت تنطوي عليها هذه الثقافة. لكن 
 والدالالت. أو بعبارة أخرى ملاذا جنري هذا البحث؟

 ملية اإلنتاجيةاصر العال عنهناك مشكالت تتعلق ابلتخلف االقتصادي، وكان االعتقاد السائد أن جمرد استكم     
 ستوى مؤسسة، أومان على واء كمن اخلامات واآلالت واملهارات ...اخل كفيل إبجناز التنمية، لكن التجربة أثبتت س

 ية. و التنمأنتاج ية اإلنتاجية مل يؤد إيل اإلجمتمع حملي، أو جمتمع كبري، أن استكمال عناصر العمل
ة، تصادية، وسياسيعلة، اقملتفامن هنا ظهر اإلدراك أبن التنمية  كائن مركب يتكون من العديد من العناصر ا      

صر عنا تنعكس عليه كل هر الذياجلو  واجتماعية، ويف القلب من هذه العناصر مت التأكيد على البنية الثقافة ألهنا متثل
 التنمية املتفاعلة 
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ن الوصول إىل جملرد، مبعىن أالطابع نية ابالبنية الثقافية بوجه عام هي نظام للحياة تبىن فيه املعاين، وتتميز هذه الب    
 لسلوك.لوعي وااريد العناصر أو اخلصائص اليت متيز البنية الثقافية يتم من خالل عملية التجريد، أي جت

ي العوملة لية، لكن مفكر حمأوضاع  رة عنلثقافية اليت تقوم بتشكيل اخلربات واملعاين واألفكار صادالثابت أن البنيات ا   
لسلع ورؤوس شخاص وال األيرون أن هذا الثابت قد انكسر حتت أتثري بعض املتغريات اجلديدة اليت تتصل ابنتقا

افية كلية ة تشكل بنية ثقالعومل فكريمن وجهة نظر األموال واألفكار واملعتقدات عرب احلدود اإلقليمية، فهذه املتغريات م
جتماعية القتصادية واالالظواهر اإىل  تؤثر على الوعي والسلوك. إذ تفرض هذه البنية الكلية العاملية على الوعي أن ينظر

 بوصفها جتري يف إطار هذه البنية الكلية ال بوصفها ظواهر حملية مستقلة.
لتوجهات ًيا، بل انتج اا حملعد انجتً العوملة أن بلورة اخلربات واألفكار واملعاين مل تمعىن هذا من وجهة نظر مفكري   

 الثقافية الصادرة عن العوملة .
لثقافية ك أن البنيات امعىن ذلفملة، إذا كانت البنية الثقافية الكلية يف الطريق إىل التشكل كما يذهب مفكري العو     

ن ع، واآلخر انتج القبيلةلدين و إىل قطاعني، أحدمها تقليدي وموروث يتمثل يف ااحمللية سارية املفعول، وهى تنقسم 
السوق  دن ومنو عالقاتشوء املية ونتغلغل العناصر احلداثية اليت تتمثل يف ظهور الدولة احلديثة وأجهزهتا البريوقراط

 وإدخال العناصر التكنولوجية ذات الطابع اإلنتاجي واالستهالكي.
 الة من التجانسحإحداث  ي إىلالناحية النظرية أن يؤدي التفاعل بني القطاعني التقليدي واحلداث املفرتض من    

جناز اانس ومل تستطع لة التجقق حامتكن اجملتمع من القدرة على صنع التنمية ذاتية التطور، لكن بعض اجملتمعات مل حت
 . تنميةاألفضل  لصناعة ال التنمية، وال تزال جتري نقاشاً بني التقليدي واحلداثي وأيهما

 الثقافية اليت توجيهاتر والهذه الفكرة سوف تظهر واضحة ضمن حماور البحث  اليت تناقش  أهم الرؤى واألفكا    
 ث.  العامل الثال   بلدانسود يفتمتثل البنية الداعمة للتنمية، وكذلك البنية املعوقة هلا وال سيما الثقافة اليت 

 مفاهيم البحث:
 فة:الثقا -1
ة وتنوعها الثقاف عدد تعريفاتتميثل هذا املفهوم املوضوع األساسي الذي تتمحور حوله الدراسة، وابلرغم من       

يف  ورات اليت تشكلر والتصاألفكا حوهلا بني املفكرين، إال أننا نقصد ابلثقافة يف هذا البحث جمموعةالدائر واجلدل 
 ل أبي جمتمع إىل احلالة األفضل.جمملها صيغة فكرية وتنظيمية تستهدف الوصو 

: أن الثقافة تبني املعاين اليت يضفيها اإلنسان على تعريف، فإنه يكشف عن فكرة مؤداهاابلرغم من بساطة هذا ال     
، وهنا تظهر العالقة  بني أوضاعه ورفع مستوى معيشتهاألشياء واألحداث من خالل  اجملهود الذي يبذله لتحسني 
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ومدى تطابقهما أو  ،بوصفها بناء من املعاين وبني العامل اخلارجي بوصفه مدلوالت أو موضوعاتالبنية الثقافية 
 وأتثري ذلك على التطور والتقدم الذي يسعى اإلنسان إىل حتقيقه. ،تناقضهما

 التنمية: -2
 وضع حلالة " هنا إىلا لمة "ل. وتشري كتعين التنمية يف أبسط معانيها االنتقال من احلالة األسوأ إىل احلالة األفض     

ة واحي االقتصاديلق ابلن تتعجوانب من املمارسة متفاعلة ومرتابطة، وهي املمارسات اليت ةقائم يتميز بوجود ثالث
 والسياسية والثقافية .

 ما العالقة بني الثقافة والتنمية؟ :السؤال هنا
 هناك إجابتني عن هذا التساؤل:

هتمام قد نشأ هذا االو تنمية، اجتماع ال الثقافة التنموية بوجه عام اهتمام أساسي يف علماإلجابة األوىل: متثل دراسة     
ن مقبولة اجلهود أن تكو  عيل هذهض لتفنتيجة لتزايد اإلدراك أبن التنمية ليست جمرد جهود اقتصادية وتكنولوجية، فاملفرت 

 ايف .الثق ة تتحدد ابلوعيمن البنية االجتماعية ال معزولة عنها، وعملية القبول والرفض مسأل
دية ألبنية االقتصاافية وايات الثقاإلجابة الثانية : ندرس الثقافة التنموية للتعرف على أشكال التفاعل بني البن   

ن وعي جيب أن يكو ع من الأي نو و ، على الوعي الداعم لعملية التنميةواالجتماعية، وأيضا الكشف عن البنيات املؤثرة 
 أم الوعي الذي ع حمليةأوضا  اجلهود االقتصادية والتكنولوجية، هل الوعي الذي يتشكل من خالل هو السائد لتفعيل

 يتشكل من خالل األوضاع اليت تعرف ابلعوملة.
 العوملة: -3

ه على الثقافة وأبعاد ه أتثرياتهلأصبحت  متغري واقعي،  فكرة أن العوملة حناول يف تعريف العوملة أن ننطلق من     
 داها: مؤ واليت  ،التنموية، وذلك من خالل فحص  الفكرة اليت يروج هلا مفكري و أنصار العوملة

شعوب و سية بني بلدان والسيا ماعيةأن مثة بنية جيري تشكيلها اآلن، ال تقتصر فقط على االرتباطات االقتصادية واالجت
 أن هذه االرتباطات متتد إىل املستوى الثقايف. ،بل أيضاً وهذا هو األهمالعامل، 

د اإلقليمية،  احلدو ألموال عربمن هنا فإن عمليات نقل السلع، واملعلومات، واألشخاص، والتكنولوجيا، ورؤوس ا    
يف دعم تنمية  مهتهاساية ومجيب النظر إليها بوصفها عمليات ثقافية، تلعب دور أساسي يف تشكيل اخلربة اإلنسان

 وتقدم شعوب العامل الثالث.
يف ضوء هذا التصور ميكن أن نستخلص مفهوم للثقافة التنموية يف ظل العوملة، إذ يعين هذا املفهوم أن ميتلك البلد    

وق يكون جزء من العامل، من خالل وجود قطاع اقتصادي قادر على املشاركة يف السالثقافة الداعمة لإلنتاج ل النامي
الدولية، واملسامهة يف صياغة القاعدة املادية. ال يتم ذلك إال ابالعتماد على املؤسسات األجنبية، ألهنا حتمل ثقافة 
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جديدة وطرق متقدمة ترفع مستوى اإلنتاجية واألجور احمللية، وكذلك اكتساب االجتاهات والقيم الداعمة اليت تتمثل يف 
أيضاً جيب االبتعاد عن األفكار اليت تدعو إىل االشرتاكية واملاركسية  .اسبة، والدميقراطية، واحملاحلرية، واملنافسة، واالبتكار

، ألن هذه األفكار تؤدي يف التطبيق العملي إىل األخذ ابملركزية واالستبداد السياسي، والتحكم البريوقراطي، والقومية
 وكذلك األشكال الفكرية املوروثة اليت تقوم ابستالب العقالنية.

ت ، ما هي األدوارة أخرىبعبا : ما املوقف من هذه التعليمات أو التوجيهات، وكيف ميكن تنفيذها؟ أوالسؤال هنا  
لعاملية أو لبنية الكلية اتحاق اباالل الفكرية اليت  جيب أن يتسلح هبا األفراد والشعوب حىت ميكنها من حتقيق التنمية و

 االقتصاد الكوكيب؟
ن خالل عرض لعوملة ما اتمتغري رصد العالقة بني الثقافة و التساؤل خصصنا حمور ل وألجل اإلجابة على هذا

 آراء عدد من املفكرين والعلماء، وحماولة مناقشتها وتفسريها.        مواقف و 

 لتنمية:رؤى لدور الثقافة يف ا

ي قال: الذهان" وينيلعل أحكم الكلمات عن دور الثقافة يف شؤون البشر هي كلمات "دانييل ابتريك م
لية هي أن حلقيقة الليربااع، وأن جملتم"احلقيقة احملورية احملافظة هي أن الثقافة، وليست السياسة، هي اليت حتدد جناح ا

 .[1]الثقافة ميكنها أن تغري ثقافة ما وحتميها من نفسها

 نيهان"؟ مويما " عنه: إىل أي مدى ميكن الزعم مبصداقية هاتني املقولتني اللتني عربالسؤال هنا

كن ميالتنمية أنه ال و ة القيم دراس لإلجابة على هذا التساؤل يشري كمال التابعي يف دراسته االجتاهات املعاصرة يف
لتنمية ليست ن اأوهذا معناه  لتنموية،الرؤى إغفال دور املتغريات الثقافية يف إجناح املشروعات االقتصادية ويف حتقيق األهداف وا

الجتماعية بكة العالقات ادث يف شقعية حتومادية حمضة، وإمنا التنمية احلقيقية هي تغريات حضارية وحتوالت واتغريات اقتصادية 
ذا جتاهلت البعد كن أن تتحقق إمينمية ال ن التواإلطار االجتماعي الثقايف، والنسق القيمي واملعايري وأمناط السلوك يف اجملتمع. وإ

 .[2]الثقايف والقيمي

من مدى زعم  ا للتأكدوضوحأكثر تفصيال و  آخر إلجابة املقتضبة "لكمال التابعي" إىل تساؤلتقودان هذه ا
ذه هي احلاكمة هل ذا كانتي؟ وإمصداقية مقوليت "مونتيهان": ترى إىل أي حد تصوغ العوامل الثقافية التطور التنمو 

 نمية؟اليت تعيق الت لثقافيةاناصر تغيري العالصياغة، فما هي العناصر الثقافية الداعمة للتنمية وكيف ميكن إزاحة أو 
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يت تؤثر يف القيم الهات و الكثري من الدراسات حاولت استكشاف الروابط بني الثقافة واملعتقدات واالجتا
 لعناصر الثقافيةاتصنيف  ت إىلاألنشطة االقتصادية والتنموية من خالل رؤى وأفاق متباينة، وقد اجتهت هذه الدراسا

ألساس يف م متثل احملور اوالتقد لتخلفاملرغوبة يف عمليات التقدم وحتقيق التنمية. وال جدال يف أن قضية ا املرغوبة وغري
 عامل اك هوة قائمة بنيرة، فهنوخطو  إبراز هذه العناصر الثقافية، ويرجع ذلك إىل أن التخلف هو أكثر مشاكل عصران أمهية

د اآلن ى إن العامل يشهارة أخر و بعبظروف الفقر والتبعية واحلرمان، أ يتمتع ابلقوة والسيطرة والنفوذ، وعامل آخر يعيش
م تلك ول: يضف، األتقليدي أو متخل نظيم االجتماعي والسياسي، أحدمها حديث واآلخرمنوذجني أساسيني للت

كود ليت تعيش حالة ر اتمعات ن اجملماجملتمعات اليت ميكن وصفها أبهنا جمتمعات دينامية، على حني أن الثاين: يشمل فئة 
 .[3]فكري وتسيطر عليها نظم اجتماعية تقليدية

كتاب يعمدون ن بعض الأىل إ ويشري حممد عبداملوىل حول هذه النقطة يف كتابه العامل الثالث ومنو التخلف
لتقدم والتأخر رغم اإلبراز عناصر  ملتطورةية اإىل عقد املقارانت بني املسارات التارخيية للبلدان املتخلفة وبني البلدان العامل

تخلص ت إىل القلة نوعية أدنفالنهضة األوروبية يف القرنني السادس والسابع عشر مثلت  ،[4]اختالف مراحل النمو
ق املطلقة. هتمام ابحلقائعلى اال نسبيةة امليتافيزيقيا وجتاوز حدودها وأعلنت أن األولوية لالهتمام ابحلقائق المن هيمن

لعقيدة ي غري مرتبط ابكل فلسفشم يف أوهذه الثورة يف الفكر هي اليت أهنت هيمنة امليتافيزيقيا سواء يف شكلها الديين، 
ليت اهى تلك الثورة و نتاج، ات اإلرة أخرى متت يف جمال قوى اإلنتاج وعالقاملقدسة. هذه الثورة يف الفكر قد صحبت ثو 

ي الذي ة التغري الكيفتاج درجاإلن متثلت يف ظهور الرأمسالية لنظام اجتماعي وثقايف سائد، فبلغت الثورة يف جمال قوى
ليت تتم أبن ضارة العصرية اامة احلإق وطفتح تطورا أدى إىل إهناء هيمنة الزراعة على احلياة اإلنسانية املادية، فخلقت شر 

 .[5]خرىأاالً أقلية من الفالحني أصبحوا قادرين على تغذية أغلبية ميارسون يف املدن أنشطة وأعم
هذا بينما  عة قرون؟ بضتطورت اجملتمعات الغربية وانتقلت أورواب من وضع نصف مهجي إىل الرأمسالية يف

اب هلذا براز أهم األسبار يف إاألفكن إجناز اخلطوة احلامسة؟ وتتباين اآلراء و ظلت حضارات أخرى ترتدد ألوف السنني دو 
 التقدم، فمثال:

يرى "مسري أمني" يف هذا الشأن إىل أن الطابع البدائي لإلقطاع مل يقف عقبة يف سبيل التقدم السريع؛ بل على 
نقيض ذلك أعطى تفكًكا ابكرًا لعالقات اإلنتاج اإلقطاعية وظهور عالقات رأمسالية يف ابطن اجملتمع اإلقطاعي. 

قطاعيني مل تنجح يف فرض نفسها على اجلماعات الريفية فاختفاء الدولة يف النظام اإلقطاعي أدى إىل أن سلطة اإل
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بقدر مماثل ملا كان عليه يف النظام األاتوى املتقدم، وكذلك ساعدت هذه الظروف على ظهور مدن حرة، وابلتايل جتار 
ة حينما وحرفيني أحرار خارج إطار نفوذ اإلقطاع. وابإلضافة إىل ذلك ذهبت يف هذا الشأن إىل أن األوتوقراطية امللكي

قد أظهرت أن تعتمد يف ممارساهتا على حماولة التوازن بني اإلقطاعيني  -تبلورت على غرار النموذج األاتوى املتقدم 
وملا كانت هذه املمارسات قد جاءت متأخرة، إذ كانت الربجوازية قد صارت عنصرا قواي يف اجملتمع  -والربجوازية الناشئة

طار املرحلة اإلقطاعية، فقد أصبحت النظم امللكية نفسها أسرية لتلك الربجوازية، ويف نتيجة سابق ازدهارها الباكر يف إ
هذه الظروف مل تستطع األوتوقراطية امللكية أن متنع الربجوازية من إمتام ثورهتا، أي االستيالء على احلكم واالنفراد 

 .[6]به

قتصادية، ات اجتماعية واة ملقتضيتجابية التطور اسولد مفهوم األمم الربجوازية الذي يعين بلدان الرأمسالية العال
لرعوي النمطي ااعي أو الزر  وكان هذا التحول خطوة أوىل على طريق حضارة التصنيع، أي التحول من الكيان احمللي

و نس أتجاوز عامل اجلصادية ت اقتمثاحملدود إىل الدولة األمة اليت متثل أكرب حجما وتتوافر هلا إمكاانت بشرية، ومن 
 .[7]ية القوميةصر اهلو ا عناالدم أو غري ذلك من أسباب ترابط اجملتمع التقليدي احملدود إىل أسباب، توصف أبهن

ة ابإلنسان، ارتقائي نقلةوقد متيز جمتمع حضارة الصناعة خبصوصيات جديدة هي استجابة للتحول التطوري و 
تمع قلة، إذ يوصف جمة املستلذاتيايز والفردية أو إطار خرجت به من إطار الذوابن يف النسيج التقليدي إىل إطار التم

اعية الفردية، سئولية االجتمدية واملالفر  الصناعة، قياسا إىل اجملتمعات احمللية والتقليدية، أنه جمتمع الفردية، واإلدارة
ن الدولة ضاري الصناعي أحول احلة التواملشاركة الفردية يف بناء اجملتمع. وأعلنت الثورة الفرنسية بلسان مفكري وفالسف

نت اعية، وإن تبايهود اجلمألمة إطار قومي جلميع املواطنني وهم سواسية أمام القانون، وأن اهلدف من تضافر اجلا –
، كرية مع املاضييعة الفالقط الوظائف، هو سيادة مبادئ احلرية واإلخاء واملساواة. وهكذا نشأت مفاهيم جديدة عن

 .[8]بفضل سيادة العقل وحصاده وإجنازاته وعن التقدم املطرد، وذلك

منط التنمية  لشكوى منر ابأما جمتمعات العامل الثالث وخاصة العربية منها فمن الصعب أن جتد من ال جيه
تمثل يف ق التارخيي املن املأز مروج ومعوقاهتا الثقافية، وكثريا ما جتد من يردد الشكوى ذاهتا وهي عدم القدرة على اخل

 .[9]والصراع بني البىن التقليدية والبىن احلداثية االزدواجية

ويرى بعض العلماء أمثال "روستو، فوسرت، سلمسر" إىل أن هناك تعارًضا اتًما بني البناءات واخلصائص 
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االقتصادية والسياسية والسيكولوجية والعقلية السائدة يف اجملتمع التقليدي، وبني االنطالق الصناعي والتحديث 
والتنمية االجتماعية، ويرى هؤالء أنه لكي حتقق التنمية اهلدف املنشود منها فإنه جيب أن يكون هناك التكنولوجي 

  .[10]قضاء كلي على كل ما هو سائد يف اجملتمع التقليدي

احلداثة أبن لتقليد و ه ا" يف دراستويتجه البعض اآلخر إىل معارضة هذا الرأي، فريى مثال"جوزيف جسفيلد
العه وية من خالل اطد التنماهلن التنمية ال تعين القضاء على مسات اجملتمع التقليدي وأكد من خالل مالحظته لتجربة
 ب الباحثنيلويرى أبن أغ نمية،على الدراسات األثنوغرافية أنه ليس هناك تعارض بني السمات التقليدية وحتقيق الت

ن الواقع تواجدا معا. لكيكن أن ال مي مًا قبلية تقرر أن هناك صراعا وتعارضا بني التقليدي والتنمية وأهنماأصدروا أحكا
ولعل  يف دعم اآلخر. ل منهماسهم كال يساند هذا احلكم ابملطلق، فالتقليد والتنمية ممكن أن يتواجدا معا وميكن أن ي

 اجملتمع الياابين يعطي املثال احلي على ذلك.

ذا هن التنمية وفق هلند. إذايف  نظام األسرة املمتدة يف اهلند والذي قدم السند والدعم لعملية التنمية كذلك
زاج عها عملية امتقة يف والتنميالتوجه ال تعين الرفض والقضاء على ما هو تقليدي واألخذ بكل ما هو مستحدث، وإن ا

 .[11]ت اجملتمع النامي اجلديدديد وإعادة صياغة القدمي ليتكيف مع متطلباالتقليد ابجل

ف فإن  البلد املتخللنامي إىللد اأما نظرية التحديث فرتى أبن انتقال العناصر احلديثة من التكنولوجيا من الب
 لتقليدية، فإذاالعناصر مع ا البلد األخري سيدخل يف عملية اجتماعية سياسية من خالهلا تتصارع العناصر احلديثة

وتشرتط نظرية التحديث  ،[12]قدمةاملت ثانية فإن البلد املتخلف ابلضرورة ينتقل إىل دائرة البلدانانتصرت األوىل على ال
ت نظرية التحديث أن تؤكد أن هذه وال يفو  .[13]وجود الدميقراطية وتغيري االجتاهات الفكرية مبا ينسجم مع العقالنية

 فقد ألول على الثايننتصار ارة ابليدي ال ينتهي ابلضرو العملية ليس من السهل حتقيقها ألن الصراع بني احلديث والتق
ال رؤوس نا ليس يف انتقاخللل هدة. فيبقى الصراع مستمرا، فاألمر يتوقف على طبيعة البنية االجتماعية والثقافية السائ

 .[14]معنية اجملتعلق ببخلية تتمل دالكن يكمن اخللل يف األساس يف عوا نبية والقوى التكنولوجية احلديثة،األموال األج

الفكرة من الطرح السابق واملوجز عن ملخص التحول الذي طرأ على اجملتمعات الغربية، وعجز بعض  
هو التأكيد على  ،جمتمعات العامل الثالث عن التحول التنموي ومناقشة التعارض وعدم التعارض بني التقليدي واحلداثي

صياغة ثقافة جديدة وحديثة، إما قطعت الصلة مع كل املعوقات أن ما حيدث من تطور دائما ما يرتبط بتفاعالت و 
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الثقافية يف الثقافة التقليدية أو أحدثت تفاعال اجيابيا بني القدمي واحلديث لصاحل التنمية دون أن حنكم سلفا لصاحل من 
 تتم هذه العملية.

قافية حمددة ثز عناصر براإل وقد ظهرت كتاابت لبعض علماء االجتماع تؤكد على التمايزات الثقافية من خال
ح كانت الدول ر اإلصالنذ عصمرتبطة مبسألة التقدم والتطور، وقد أوضح عامل االجتماع املعروف ماكس فيرب أنه م

لكاثوليكية ات مناطق الدول ينما ظلكا، بالرائدة هي تلك اليت تسودها العقيدة الربوتستانتينية مثل هولندا واجنلرتا وأمري
لشمالية اوظ يف املناطق شكل ملحبتشرت ستانتينية متخلفة نسبيا، وأن حركة التصنيع املواكبة للرأمسالية انأو غري الربوت

رب" ذلك ل، وقد فسر "في الشمايفتانت من أملانيا وفرنسا واجنلرتا، منها عن املناطق اجلنوبية بسبب زايدة نسبة الربوتس
إدارة  ضرورية إلقامة  تعتربط اليتانت داعمة ومساندة ألشكال النشاأبن روح العقيدة الربوتستانتينية يف تلك الدول ك

لطة ميان ورفض كل سرية اإلحثبات املشروعات الرأمسالية. وقد نشأت الربوتستانتينية يف األصل لكسر الزيف الديين وإ
ها سيطرة، أكثر منالالل و الستغتتوسط اإلنسان وهللا. وكانت دعوة إىل التحرر الديين واالجتماعي والثقايف ورفض ا

 .[15]دعوة إىل سيطرة جديدة ابسم رأس املال احلر لألفراد

برت جتون ورو هنت أتسيسًا على ماكس فيرب أكد كل من فرنسيس فوكو ايما ولورانس هاريزون وصمويل
لسياسي لسلوك ااشكل  بوتنام، أن التقاليد الثقافية تتسم خباصية الثبات على حنو ملحوظ، وهى اليت تصوغ

وا انييل بيل، أكددس وحىت مارك واالقتصادي يف جمتمعاتنا اليوم. هذا بينما أصحاب نظرايت التحديث ابتداء من كارل
د على اليت تؤك ،[16]ةلتقليديايمية أن صعود اجملتمع الصناعي مرتبط بتحوالت ثقافية متالمحة بعيداً عن املنظومات الق

. وقد [17]واقعل على تغيري الر والعمالختيااملسؤولية اإلنسانية واإلرادة احلرة واالقيم اجلربية والقضاء والقدر وتبتعد عن 
ر واحد جلميع وجد مسايه ال ظهرت كذلك العديد من الرؤى اليت تؤكد على اخلصوصية الثقافية للمسار التنموي وأن

تتعدد  هألمة ومن خالل لتارخييعي او ر الالثقافات واجملتمعات، فالثقافة تعرب عن مرحلة اترخيية بعينها وتتشكل يف إطا
 املسارات بتعدد الثقافات عرب التاريخ. 

، أو من اب انتقال اجملتمع من شكل إىل آخرومن زاوية أخرى يؤكد روستو على رؤية تعتمد على أن من أسب
جتاه على أن عملية التنمية مرحلة إىل أخرى هو تغري وعي النخبة أو األقلية املبتكرة اآلخذة بزمام املبادرة، ويركز هذا اال

رهن بتغيري أفراد اجملتمع قيمياً وسلوكياً، فاجملتمعات اليت صنعت تنمية كانت حمظوظة بوجود عدد كبري من األفراد الذين 
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يتصفون ابلطموح والرغبة العارمة يف اإلجناز والقدرة على التصور ألدوار وإمكانيات مستقبلية، وهؤالء األفراد هم الذين 
ن على أكتافهم عبء نقل جمتمعهم من إطاراته التقليدية املتخلفة احملدودة إىل إطارات حديثة متقدمة ذات وقع حيملو 

 .[18]تنموي دائم

يات النهوض أو ة يف عمللنخباالتعرف على املسارات املختلفة للثقافات، أو على أدوات التغري كإبراز دور  
ر الثقافية و معرفة العناصهنا هنا ا يهممترب من العوامل واألمور اهلامة، لكن يع ،دور الفرد القائد والكاريزما أو الطبقة

عملية دوات القائدة لليس األديث و املرغوبة اليت تؤكد عليها مثل هذه الثقافات خاصة ما يتعلق مبسألة التقليدي واحل
 التغيري.

 األنشطة يفلثقافية م ات والقيوقد تعددت الرؤى والتفسريات اليت تؤكد على دور املعتقدات واالجتاها 
ظن نوعية يسود ال ثقافية صفات االقتصادية لألفراد واملؤسسات، وأن أغلب املعاجلات والرؤى تتجه إىل الرتكيز على

مثل الفردية  ت بفعل العوملةوانتشر  لغربيةكالقيم اليت أفرزهتا التجربة ا  أبهنا الصفات املرغوبة يف عملية النهضة والتنمية
عقل والتعليم، واألمر  ان ابلعلم والة واإلميملعمماة والدميقراطية واجملتمع املدين والعمل اجلاد واملبادرة واالدخار والثقة واحلري

 فمثال العمل لتنمية،ية واكذلك ال يقتصر فقط على نوعية القيم لكن األهم مدى جدواها يف تطوير شروط اإلنتاج
اجية. من هنا الت إنت جماخار كذلك مهم لكن األهم توظيف املدخرات يفاجلاد مهم، لكن األهم نوع العمل، واالد

نتاجي ة من أجل منو إالثقافيعية و فإن القضية احملورية يف التنمية والتطوير االقتصادي هي كيف هتيئ الظروف االجتما
 .[19]دائم ومتطور، وثقافة متفاعلة تعيد إنتاج هذا البناء

 لية ال عاملية،اخلية حمدالت ثقافية الداعمة للتنمية تتوقف على شروط وحتو السؤال هنا: هل هذه العناصر ال
 ت؟ملعلومااتدفق و ألن الشروط األخرية أصبحت متوفرة بصورة متكافئة لدى كل اجملتمعات بسبب العوملة 

ع كز حول موقلذي يتمر لي ايرى "جيمس كليفورد" أن مفهوم الثقافة السابق على العوملة اختذ الطابع احمل
فية، فاملعاين تتولد املعاين الثقا  تكوينيفوراً معني، إال أن هذا الفهم للثقافة قد مت جتاوزه، فالثقافة متغرية واملواقع تلعب د

عرتف أبن نسبة يفورد يكن كللعلى حد سواء من قبل أانس متجولني وكذلك من التدفقات واالرتباطات بني الثقافات، 
 .املادي لموقعل التجربة اليومية لزالت ابلنسبة إىل األغلبية متثهائلة من التجربة الثقافية ما

السؤال هنا: هل ميكن الفصل بني القيم احمللية والعاملية؟ وهل األخذ ابلقيم العاملية معناه التضحية ابملوروث 
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تكيف هذه القيم يف االجتماعي والثقايف والتخلي عن اخلصوصية والقيم احلضارية؟ أم أن األخذ ابلقيم العاملية معناه 
 إطار خيدم احمللي والقومي؟

سلوك  ن عادات وأمناطلثقافة مىن ايرى "جالل أمني" أن اهلوية الثقافية تعين التفرد الثقايف بكل ما يتضمنه مع
رة وملة، وعلى ضرو سبب العات بوميل وقيم ونظرة إىل الكون واحلياة، وإن فكرة التأكيد على أمهية ما حيدث من تغري 
ان نه أن يلفت نظر ا من شأر وهذمسايرة هذه التغريات وضرورة التخلص من القدمي، إمنا ينبع أساسا من الطرف املنتص

لكن و حبها من نفوذ، ع به صايتمت إىل أن انتشار هذه العناصر الثقافية قد ال يكون سببه أهنا صحيحة، وإمنا جمرد ما
 .[20]يقتصر على ثقافة بذاهتاهذا ال مينع أن يكون بعضها صحيحا ومشرتكا وال 

ر عما هو صرف النظيال  ويرى "مسري أمني" أنه ابلرغم من مصداقية بعض العناصر واملفاهيم إال أن ذلك
رخيا هو ملية وأن هلا اتمة العاملنظو اجوهري يف مسألة أتخر دول العامل الثالث، وهو أن البلدان املتخلفة تشكل جزءا من 

قة تاريخ عصور ساببن يذكر ا شأهلملنظومة، وهو الذي شكل منها بنيتها اخلاصة اليت مل يعد اتريخ اخنراطها يف هذه ا
حيل و ف جيب أن تزول ن التخلعاطئة الخنراطها يف العامل احلديث، ويصل مسري أمني إىل استنتاج مفاده أن املفاهيم اخل

وى ل مبا خيدم القأس املار نشاط  اليت تعزز منحملها مفهوم التشكيالت الطرفية الرأمسالية والكمربادورايت احمللية 
 .[21]املتقدمة

اصر التقدم  فهم عنيفادية آلية حتليل املركز واألطراف كصريورة م إتباعابلرغم ما ذكره مسري أمني حول 
أصبح يكشف عن وملة، و ت العوالتخلف، إال أننا ال ميكن أن نتجاهل االرتباط العاملي الذي بدأ يتشكل مع بدااي

ية الناجتة لدولاالسوق  ة إىلبداايت تبلور عملية إنتاجية من خالل تعميق عالقات التخصص وتقسيم العمل، ابإلضاف
 لنظر ملصلحة منايد بغض اجلد عن هذه العالقات واليت تفرض بدورها انسحاب الدولة القومية لصاحل الكيان العاملي

 هذا االرتباط.

 العوملة:الثقافة ومتغريات 

ظروف العوملة بدأت تفرض وضعا من شأنه، كما يذهب عامل االجتماع انتوين جيدنز، أن يذوب الوعي  
بوتقة واحدة والذي امساه جيدنز ابلوعي املهاري الذي يسرتشد ابالنعكاسية املؤسسية، أي التدفق املستمر  والبنية داخل

للمعلومات الواردة واملتجددة، إذ يفرض هذا الوعي املهاري أن يتخلص من بنياته االقتصادية واالجتماعية، وكذلك 
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حملية وقومية، فاملفرتض نظراي أن يتجاوز الوعي بنياته  الفكرية واإليديولوجية املوروثة، تلك اليت تشكلت على أسس
 .[22]املوروثة من خالل احلوار العاملي والوقفة مع الذات ليصل مبحض إرادته للدخول يف األنشطة اليت تفرضها العوملة

ب  بدأت تكتسوابلتايل وميةالسؤال هنا: هل الثقافة يف ظل العوملة بدأت تتخلى عن مواقعها احمللية والق
خلصوصيات ظر عن االن ، بغضوالتنمية الطابع العاملي الذي ميكن من خالله اكتساب العناصر الدافعة للنهوض

 الثقافية؟

ك على وذل تلفةاملخ اليت تكشف عن التوجهات الرؤىواقف و بعض امل عرضستنلإلجابة على هذا التساؤل 
 النحو التايل: 

ض النظر عن لبشر، بغني ابال حدود له للتفاعل اإلنساين  يرى السيد ايسني أن العوملة خلقت فضاء واسعا -1
ومن هنا  ،القتصاديا فاعلفهو يتمثل يف الت وهذا التفاعل أيخذ صورًا متعددة، .تنوع اللغات والثقافات

 اعل ثقايف أيضاً . وهو تفظاتبرزت ما يطلق عليها"التجارة االلكرتونية"وأصبح التواصل االقتصادي يتم يف حل
ة أن تبث السياسي اهاتمن فرص تبادل الرسائل الثقافية، وهو تفاعل سياسي يسمح لكل االجت مبا يتيحه

لبشر يف  لي، يسمح شخص رسائلها، وأن تصل هذه الرسائل إىل ماليني البشر يف حلظات، وأخريا هي تفاعل
 .[23]كل مكان أن يتواصلوا مع بعضهم البعض من خالل وسائل االتصال االلكرتونية

ومية ت الوطنية والقالثقافا اهرةظبداإلله بلقزيز فكرة أن العوملة الثقافية هي االنتقال من حقبة ومن يرفض ع  -2
ل اغتصاب ة الثقافية"فعأي العوملهنا"إىل ثقافة عليا جديدة هي الثقافة العاملية أو الثقافة الكونية، ويقول بل إ

فيهدد  –تقانة املسلح ال –ف ق الذي جيري ابلعنثقايف وعدوان رمزي على سائر الثقافات. إهنا رديف االخرتا
 .[24]سيادة الثقافة يف سائر اجملتمعات اليت تبلغها العوملة

يشري "برهان غليون" أبن التدفق احلر للقيم واملنتجات واملعلومات واألفكار واملخرتعات يقدم لكل فرد على  -3
قايف والنفسي، لكن هذا التدفق املثري للبشرية مستوى الكوكب فرصا استثنائية للتقدم واالزدهار املادي والث

عند غياب نظام للتعديل وإعادة التوزيع للموارد، أكثر مما كان عليه احلال  –عموما، خيلق بشكل حتمي 
شروط تركيز هائل للثروة املادية والثقافية يف أيدي فئة قليلة من سكان العامل،  –على مستوى االقتصاد الوطين 

من ابقي رب وأكثر، على حساب القسم األكرب بقدرات أو مواهب أو مواقع أو عالقات أكتلك اليت تتميز 
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البشر. مبعىن آخر إن الفرص اجلديدة اليت تفتحها العوملة للتحرر واحلرية ليست تلقائية وال متاحة ابلضرورة 
ا بقيت قيم التوسع للجماعات واألفراد كافة. إهنا مرتبطة ابلسياسات اليت تتبناها الدول الكربى. وطامل

االقتصادي هي اليت تلهم هذه السياسات، وليس إجياد عامل أكثر إنسانية وانسجاما وتضامنا، لن يكون هناك 
 .[25]أي أمل يف توظيف عوائد التوسع االقتصادي لصاحل األغلبية من سكان العامل

و أبهنا فرض حمللية أاات لثقافيرى جالل أمني أنه ال يكون صحيحا متاما تصوير العوملة كخطر تتعرض له ا -4
ليس  ن إبرازه.مخر البد ا آهناك جانبً  إمالء لثقافتها على أمة أخرى. إن يف هذا جانبا من احلقيقة، ولكن

هالك دم ثقافة االستا خية مبغربيهناك خطأ يف القول أبن اهلوايت الثقافية احمللية تتعرض لغزو من الثقافة ال
ض  راغ...اخل تتعر وقات الفاء أاملأكل وامللبس والعالقات االجتماعية وطرق قض فحياتنا وسلوكنا يف العوملي،

التكنولوجيا  تم يف ظلذي يكلها للغزو أو القهر من جانب منط حياة أمة أو أمم أخرى. فالغزو الثقايف ال
لعوملية ن الثقافة الك أصالً.. ذأافة احلديثة ميكن أن يعترب حقا غزو ثقافة لثقافة، ولكن فيه أيضاً مسة نفي الثق

 .[26]ة والقوميةة احملليثقافتتسم بعدائها املستحكم للتفرد، أي بعدائها ألية هوية، وهذا ما يسمى نفي ال

ألول مرة يف  يصبح و لعامليرى"ديفيد هارين"أن تقوية الروابط العاملية قد أدى إىل تشكل اإلحساس أبن ا -5
سات عمليات واملمار ي فهم الملاضا، يف حني كان من املمكن يف االتاريخ مكاان وزماان اجتماعيا وثقافيًا واحد

ىل مكان حتول العامل إ العوملة ا أناالجتماعية والثقافية كمجموعة من الظواهر احمللية املستقلة نسبيا. معىن هذ
 .[27]واحد

 جودو وابلرغم من  جتماعية،ى االتتفاعل فيه القو  من العامل كال واحداً  لالعوملة جتع نأوجد روالند روبتسون  -6
واألصول  ية االقتصاديةار، واحلمعاصدائرة يف العامل املال يت تظهر يف العداوات العرقية واألثينيةاالنقسامات ال

االنتشار من  ة عامليةنظومالدينية وما إليها، فإن روبتسون يرى أن هذه الظواهر االنقسامية تدخل ضمن م
ة جمربة طراف املتفاعلا فإن األن هنت العاملية تتعلق ابلتجارة وإدراك االقتصاد العاملي ككل متكامل. مالتنظيما

 .[28]لى التفكري يف العامل ككل متكاملعلى حنو متزايد ع

يشري أنتوين جيدنز إىل أن املمارسات االجتماعية ابملؤسسات احلديثة يف ظل العوملة معقدة وختضع للفحص  -7
عادة الصياغة أو التعديل الدائم يف خصائصها يف ضوء املعلومات الواردة واملتجددة. من هنا فإن املستمر وإ
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املؤسسات احلديثة أصبحت مثل البشر تتحول إىل كياانت للتعلم وقد أمسى جيدنز هذه الظاهرة االنعكاسية 
حلالة مهيأ للعديد من املؤسسية وهي مسة متيز احلياة االجتماعية املعاصرة.ويصبح املستقبل يف هذه ا

 .[29]السيناريوهات وموضوع اهتمام ملزم

 :مناقشة ختامية

قادرة  ة ثقافيةيل بنيكيف ميكن تشكو  ؟ هل جنحت األفكار السابقة يف الكشف عن مفهوم جديد للثقافة 
 على امتصاص قوى العلم والتكنولوجيا ؟

ن سبق هلا مثيل ميصورة مل فة بمن املالحظ أن العلم والتكنولوجيا ومنجزات احلضارة والعوملة تؤثر يف الثقا
عرب عنها يف لة من التوتر يبها حباوتصي خالل املكتشفات العلمية وأدوات االتصال العوملية اليت تضغط على البنية الثقافية

مل يعد لمي والعاملي و ابع العز ابلطأن العوملة فرضت اجتاهات فكرية تتميالغالب ابلبحث عن اهلوية، هذا ابإلضافة إىل 
يتحرك يف  ية اليت جيب أنالثقاف لبنيةالتفكري مقتصرا على املستوى احمللي، لذلك التفكري اليوم منشغل يف كيفية إجياد ا

 اع. ل واإلمجلقبو ابإطارها العلم والتكنولوجيا، أو على حنو أدق صياغة التنظيم االجتماعي الذي حيظى 

هي ىل مناهضتها. فيها أو إ إللذلك تعددت اآلراء وتباينت معانيها مع تباين مقاصد املتحدثني عنها والداعني
لمية ء التحوالت العة يف ضو لعوملحينا زعم أبن الكوكب قرية واحدة هتاوت فيها احلدود القومية، ويرى البعض اآلخر ا

ثرياهتا عيد الكوكب وأتت على صمجاعاااللتماس واالتصال املباشر بني الناس أفراًدا و  التقانية وجتلياهتا من حيث حالة
ثقافة لى وعي الفرد و عكاساته ه انعلالسلوكية والثقافية املمتدة إىل أعماق الوعي  لإلنسان، وتدفق حر آِن للمعلومات 

 اجملتمع، والعالقات بني أفراد اجملتمع.

ة التغيري أو يف عملي العنيبعض من املفكرين الضئل من خالل توجهات وآراء البدا وتتجلى أيضاً حالة وضوح
عبري عن ولة ظاهراي للتلغة مقبديد بالتجديد أو لنقل حماوالت الرتميم إذا صح هذا الوصف، أو االلتفاف على الواقع اجل

 أهداف تقليدية مضمرة.

 واقعها احملليةمتخلى عن تدأت بيف ظل العوملة  هل نفهم من هذه اآلراء بتنوعها وتباين مقاصدها أبن الثقافة
 والقومية، ومن مث فهي يف الطريق الكتساب الطابع العاملي؟
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ن الرتابط مىل مزيد إؤدي توفق الطرح السابق ميكن أن تكون اإلجابة ابلسلب واإلجياب معا، ألن العوملة 
خالل  ابع العاملي منتسب الطية تكبلور عملية إنتاجالعاملي من الناحية االقتصادية، ويكشف هذا الرتابط عن بداايت ت

ن وبداية إعال عالقات،ذه الهتعميق عالقات التخصص وتقسيم العمل، هذا ابإلضافة إىل السوق الدولية الناجتة عن 
والنظم  ارن القيم واألفكمن بناء دي فإوفاة أو هناية الدولة القومية لصاحل الكيان العاملي. يف ضوء هذا األساس االقتصا

 واملؤسسات يف الطريق إىل التشكل.

فإن تصور  ابلسلب، تعلقيوقد حاولت بعض اآلراء واألفكار السابقة أن تصل إىل هذه النتيجة، أما فيما 
ثقايف وروث اجتماعي و مليه من عشتمل ثقافة عاملية انجتة عن العوملة معناه: تذويب الكياانت احمللية والتارخيية وما ا

 ين أمر يصعب تصوره.داخل نطاق كو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املراجعقائمة 
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لى لس األعوقي جالل، اجملالثقافات وقيم التقدم، ترمجة ش ،2005لورانس إي. هاريزون، صامويل. هنتجتون، [1] 
 .21، صللثقافة
 .463 عة األوىل، ص، االجتاهات يف دراسة القيم والتنمية، دار املعارف، الطب1985كمال التابعي"،  [2]
 .330، صة، الطبعة اخلامسدراسات يف التنمية االجتماعية، دار املعارف ،1984السيد حممد احلسني وآخرون، [3]
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