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دور الثقافة اجلماهريية يف تشكيل هوية الشباب اجلامعي
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:امللخص
يهدف هذا املقال إىل إبراز دور الثقافة اجلماهريية يف تشكيل هوية الشباب
 ناهيك عن اهلوية اليت أخذت حيزا كبريا، ملا ملصطلح الشباب من أهمية،اجلامعي
 فهي متثل مشروع تطور فاعل لكل.ضمن أعمال الباحثني يف العديد من اجملاالت
، ذات طبيعة عالئقية بني الشباب كفئة مهمة داخل اجملتمع من جهة،جمتمع
 فكالهما وجهني،والثقافة من جهة أخرى باعتبارها جزء من مكوناتها وعناصرها
 فموضوع اهلوية من املواضيع البحثية الشائكة اليت حتتاج لعديد من.لعملة واحدة
 وسنعرج على. خاصة إذا اقرتنت بالثقافة والشباب معا،البحوث العلمية ملعاجلتها
.أثار العوملة على كل من اهلوية والثقافة
Abstract :

This article aims to highlight the role of mass culture in
shapping the identity of university youth ,as for the importance of
term youth , the issue of identity took the interest of researchers
Within their works in different fields ..it represents
effective
evolution project for every member in society .from one side ,it has a
relational nature among youth as an interesting part /categories inside
society ,and culture from the other side .it is consider as a part of it’s
components and elements , Both of them are two sides of the same
coin. The subject of identity is one of the most overlapping issues,
that needs many scientific studies to address them. Especially if it‘s
related to culture and youth together .also we are going to spot the
light on globalization effect on identity and culture.
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مقدّمة:
يعد مفهوم الثقافة من املفاهيم املهمة واألساسية ألي جمتمع ،إنها طريقة
كل شعب يف حياته اخلاصة وموقفه منها وفلسفته جتاه مشاكلها ثم تصور لوضعه
يف احلياة ،وال شك أن طريقة كل شعب يف احلياة إمنا هي نتيجة تراثه املتوارث يف
اللغة والعادات والتقاليد ونظام احلياة .لكن بتواجد الوسائل اإلعالمية حتول
مفهوم الثقافة إىل مفهوم خاضع ملقاييس اإلنتاج الصناعي أال وهي الثقافة
اجلماهريية ومن خمرجاتها الثقافة االستهالكية.
فهي وليدة التطور التكنولوجي اهلائل ،وكما قال فيليب بروتون هي مثل
كائن سوسيولوجي جسم مركب من أبعاد ،رموز ،أس اطري ،وصور خترتق الفرد يف
أعماقه .مبعنى تتوجه إىل كل فئات اجملتمع ،لكن الفئة األكثر تركيزا وتأثريا عليها
هم فئة الشباب ،منبع التغري واملبادرة والتجديد ،هم صمام األمان ،وقوة لألوطان،
وهم عُدَّة األمم وثروتها وقادتها  ،وأكثرهم استجابة للتحوالت االجتماعية،
االقتصادية ،والتكنولوجية اليت مير بها اجملتمع.
فالثقافة اجلماهريية املصنعة سالح ذو حدين ،هي شكل من أشكال
الثقافة الفكرية اخلاصة باجملتمعات ،املسؤول عن تكوينها وسائل اإلعالم بشكل
كبري ،وكل جمتمع خيتلف عن اآلخر يف مضامني هذه الثقافة ،قد تكون هذه
املضامني إجيابية أو سلبية .فهناك العديد من النظريات اليت تتوىل اهتمام بهذا النوع
من الثقافة ،من بني هذه النظريات الوظيفية .اليت تهتم باملادة اإلعالمية واجلمهور
هل اجلمهور هو املسؤول على احملتوى اإلعالمي ،أم الوسيلة تقدم مادة إعالمية
معينة واجلمهور بدوره يتقبلها  ،وبالتالي االستمرارية يف العرض ( قانون العرض
والطلب).
تعترب مدرسة فرانكفورت إحدى النظريات النقدية الكبرية  ،اليت ال ترى
الثقافة جمرد ناتج فرعي بل مت حتويلها إىل صناعة قائمة بذاتها ومؤسسة اجتماعية
ذات درجة من االستقاللية  ،تتفاعل مع غريها يف إطار منظومة اجملتمع (.)0
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وتعد الثقافة االستهالكية إحدى خصائص الثقافة اجلماهريية يف ظل
التحوالت االجتماعية والثقافية احلالية يف زمن العوملة ،ووجه للتحديات العوملة
الثقافية االقتصادية ،ففكرة العامل قرية كونية واحدة ،أثرت على فكر الشباب من
خالل انتشار ثقافة الرتف واالستهالك وعشق املظاهر ،بفتح جسور وقنوات
مفتوحة تدخل إىل كل بيت وغرفة ومكتب يف كل زمان ومكان ،إىل جانب قصور
العملية التعليمية وحمدوديتها يف مواجهة هذا التحدي بعد أن أصبحت تتجه حنو
تهميش وإلغاء احملتوى الثقايف وإقصاء القيم اإلنسانية ،وسيادة كل أشكال التميع
الثقايف .
مما أعطى ضحالة الوعي الشبابي بكل جمريات احلياة اإلنسانية بشكل عام
واملتغريات الوطنية بشكل خاص ،كل هذا نتيجة االخرتاق الثقايف .فالعوملة يف
اجملال الثقايف تهدف إىل بلورة عناصر وأمناط ثقافية سلوكية ذات مسات خاصة
تستهدف بالدرجة األوىل شرحية الشباب ،فهي حتتكر التقانة واإلنتاج اإلعالمي
خاصة على املستوى العاملي ،معتمدة على ادوات االتصال كميكانزيم جد فعال
لتغيري االجتاهات .
يعرف مجال العيفة الثقافة اجلماهريية على أنها " عندما ختضع وسائل
اإلعالم و االتصال لقوى السوق" .هي املواقف اجلديدة اليت تنشرها وسائل
االتصال وا إلعالم لدى اجلماهري الواسعة بصفة اصطناعية ومتتاز بأنها ثقافة
مصطنعة ختضع ملقاييس السوق وفق مبدأ العرض و الطلب ،وظهرت بظهور
وسائل االتصال احلديثة (.)7
فهذه الثقافة كما وصفها أبو اصبع هي ثقافة مصنعة مفروضة على
اجلماهري ،كما أنها الرسائل االتصالية اليت تبثها وسائل اإلعالم اجلماهريية ،وهي
رسائل غري موجهة إىل طبقة موحدة وال إىل مستوى ثقايف أو تعليمي حمدد (.)3
ومن مثة فان هذه الثقافة اجلماهريية حتمل قناعات الثقافة الصناعية ،حتاول عن
طريق إشباع اجلماهري مبواد إعالمية واتصالية وهمية ،أن جتعل هذه األخرية يف
حالة وعي مزيف دائم على حد تعبري"ماركيوز " فيما يتعلق بواقعها االجتماعي،
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حيث تروج عرب وسائل االتصال اجلماهريية من أجل ترسيخ قيم امتثالية تنميطية
واستهالكية .جتد سبيلها إىل اجملتمعات املستقلة هلا على شكل أحزمة ثقافية مصنعة
 :أفالم ،مسلسالت ،أغاني ،إشهار ...خمتلف السلع الرتفيهية األخرى (.)4
هذا النوع من الثقافة يتحدى اهلوية بكل أنواعها ،بطريقة تبهر بها
الشباب ،على اعتبار أنهم أكثر الفئات اليت تتأثر بكل ماهو وافد ،من خالل ما
تقدمه من أحزمة ثقافية متنوعة حتاول أن ختلق لديهم ثقافة غربية متجذرة فيهم
األساس فيها هو طمس اهلوية العربية من خالهلم.خاصة أن لكل فرد شعوره
اهلوياتي اخلاص به ،الذي جيعله خمتلف عن اآلخرين ،وهذا يعين أن اهلوية يف
األصل فردية ،تشري إىل طريق يبين بها الفرد عالقاته الشخصية مع احمليط .
و يف هذا اإلطار أثار إياد البكري بعض املضامني اإلعالمية الغربية و
تأثريها ع لى الشباب من بينها :الغلو يف الالمنطقية و إلغاء العقل يف فهم األشياء،
العالقات و األحداث ،و يتمثل ذلك يف جمموعة كبرية من األفالم العلمية و
اخليالية مثل أفالم الفضاء ،إضافة إىل متجيد املغامرة الفردية و الشعور بالعظمة
الذاتية و قتل اإلحساس ب اجلماعية ،و ال ننسى الرتويج للعنف و الوحشية و القتل
كما يف معظم أفالم الغرب اليت متتلئ بها دور السينما و حمطات التلفزيون يف
العامل الثالث (. )5
فقد جنحت وسائل اإلعالم على سبيل املثال يف الرتويج لألفكار و القيم
الغربية وإقناع اجلماهري بها من خالل املسلسالت و األفالم و األغاني ،يف مقابل
التجاهل املتعدد و تسطيح الثقافة العربية اإلسالمية ،واملدهش يف هذا األمر هو
تبين قاعدة كبرية من هذه اجلماهري هلذه القيم باعتبارها منطا يف سلوك حياتهم
اليومية وأصبحت هي النموذج الذي يتبع بالتخلف و الرجعية ،ويعترب هذا منوذجا
من مفهوم السيطرة الذي قصده " جرامشي".لكن توجد مناذج متعددة ومتارسها
مؤسسات خمتلفة (.)6
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و الشباب الذي يعترب اللبنة األساسية للمجتمع إذا صلح انعكست
صالحيته على باقي اجلوانب اجملتمعية  .و العكس صحيح ،فشبابنا اليوم يعاني من
مشكلة تناقض القيم و خاصة مع االنفتاح اهلائل على وسائل اإلعالم و االتصال
احلديثة ،أ نه فعال يعيش أو يتواجد يف ما ميكن أن نطلق عنه املكان الثالث .حبيث
ال هو راضي كليا وحتى جزئيا عن وضعه احلالي و ال هو باستطاعته أن يصل إىل
ما حيلم به ،هنا يظهر مبا يسمى بصراع القيم ،هذا األخري يعترب من املفاهيم احلديثة
نسبيا حيث متت اإلشارة إليه يف ثنايا األحباث النفسية و االجتماعية أثناء احلديث
عن ظاهرة األنومي (الالمعيارية) يف كتابات ككل من إميل دوركايم ،تالكوت
بارسونز و روبرت مريتون.
وعليه مماسبق سنحاول عرض األهمية احملورية ملوضوع الثقافة اجلماهريية
وعالقتها باهل وية والشباب اجلامعي ،مسلطني الضوء على تأثري العوملة على اهلوية
والثقافة معا.
.1ثقافة الشباب :
يرى بعض علماء االجتماع املعاصر أن ثقافة الشباب يف اجملتمع احلديث هي
ثقافة فرعية ،ويالحظ أن هذا التشخيص كان موضع جدل مهم ومثري بني كتاب
املدرسة الوظيفية م ن ناحية ونقادهم من ناحية أخرى ،وتفسر الدراسات
السوسيولوجية ثقافات الشباب من خالل العوامل الفعالة يف جتربة املراهقة أو
تالعب الكبار بأساليب الشباب يف متضية وقت الفراغ بفعل اإلعالنات وغريها
من تأثريات وسائل االتصال اجلماهريي.وتؤكد تلك الدراسات أن الفصل يف
ال وظائف بني البيت واملدرسة ومكان العمل جيعل املراهقني يزدادون اختالفا عن
البالغني .
كما جيعلهم أكثر وعيا بذاتهم وأكثر تأثرا جبماعات الرفاق من تأثرهم
برعاية الوالدين وغري ذلك من املؤثرات املرتبطة بعامل الكبار ،ويذهب بعض علماء
االجتماع إىل أن الصدام الثقايف بني األجيال قد حل حمل الطبقة االجتماعية
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بوصفها الشكل األساسي للصراع يف اجملتمع الصناعي ،ومع ذلك فان الطبقة
نفسها تلعب دورا بارزا يف تشكيل مضمون ثقافات الشباب املختلفة (.)2
ومن الناحية التارخيية ميكن اإلشارة إىل أن أول دراسة مهمة عن ثقافة
الشباب كانت يف اململكة املتحدة "ملارك ابرها مز "املوسومة ب (املستهلك املراهق)
يف سنة  ، 0151وكانت هذه الدراسة يف األصل دراسة يف التسويق وهي عبارة عن
مسح ميداني جلامعة االستهالك اجلديدة اليت ظهرت يف اخلمسينيات ،وعند نهاية
عقد اخلمسينيات أصبحت هذه الدراسة مرجعا مهما لدى الشركات املتخصصة يف
إنتاج السلع ذات الطبيعة الشبابية (. )8
وقد لفتت بعض الدراسات املصرية عن الشباب،أن هذه الفئة انتشرت
بصورة مل حتدث من قبل ،على حنو جذب اهتمام الشباب ومشاركتهم بعيدا عن
االنتماء الطبقي االجتماعي ،أو االنتماء اإلقليمي أو املستوى التعليمي الذي
حصلوه  .ويسجل الدكتور حممد علي حممد دور ثقافة الشباب يف إحداث نوع من
االنفصال أو التباعد بني املراهقني والشباب من جهة والكبار من جهة أخرى.
وكان نتيجة ذلك تطوير ثقافات فرعية تتصارع فيما بينها يف كثري من
األحيان ،كما تسجل نفس الدراسة ما تنطوي عليه ثقافة الشباب املعاصرة من
االجتاه الواضح حنو املعارضة ،وترى أن كثريين ممن يتحدثون عن ثقافة الشباب ال
يعتربونها مبثابة خربة انتقالية وإمنا هي يف نظرهم ثقافة مضادة تعرب عن حتد سافر
للقيم واملعايري اليت يعتربها اجملتمع أساس النظام القائم (.)1
وعليه تعترب ثقافة الشب اب أو الثقافة الفرعية اخلاصة بهم من بني متثالت
اهلوية اجلماهريية بالدرجة األوىل ،حياول من خالهلا الشباب إثبات عاملهم بعيدا
عن الكبار وطريقة عيشهم  .بذلك تتشكل قيم وأفكار ومعتقدات مغايرة متاما عن
اإلطار االجتماعي وما حيمله من أمناط خمتلفة للسلوكيات وغريها .
عُنيت الدراسات االجتماعية واالقتصادية منذ الستينات  -شيئا فشيئا -
بـ":ثقافة الشباب"  ،يف حماولة منها إلعطاء مفهوم لتلك الثقافة وتقييدها وصقل
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مالحمها وطبقاتها .ومع ذلك ،فإن ثقافة الشباب اإلعالمية وإن مل تكن 'أرضا
جمهولة' فإنها ال تزال إقليما قليل االستكشاف 1؛ بغض النظر عما يُرى من حيث
املعلومات ،مبا فيها املخاطر احلقيقية أو املفرتضة الستهالك بعض وسائل اإلعالم
واملنتجات االعالمية.
إن العوز الثقايف يف الربامج اليت تشاهد على التلفزيون وصور العنف
وخامية احلوارات يف برامج الشباب اإلذاعية ووقف تشغيل املوسيقى املسموعة
من قبل املراهقني واخلوف من الشبكات االجتماعية غري اآلمنة إعتبارا وسوء فهم
ممارسات االتصال املكثفة (الرسائل النصية واخللوي و MSNوغريها)  ...إنها
اتهامات متعددة .اثنتني من الشخصيات العظيمة اللتان تتعايشان يف توتر ما إن
يتعلق األمر بثقافة الشباب اإلعالمية؛ أما أوالهما فهي شخصية الطفل املبكر
والشباب اخلبري القادر على أن يعتين بنفسه أفضل بل وأسرع من النُضج. )01(...
وتعد فرتة الشباب أكثر من مراحل العمر تأثرا بالتغريات االجتماعية
السريعة ،اليت تطرح اختيارات عديدة فيما يتعلق بااللتزام باحلاضر واملستقبل .كما
أن هذه التغريات تعمل على وضع الشباب يف موقع يشعرهم بأن اجملتمع الذي
ينتمون إليه ال مينحهم التوجيه املالئم لالختيار السليم ،وذلك نتاج لتغري البناء
املعياري ،وغموض األدوار اجلديدة ،وارتفاع معدالت احلراك االجتماعي
واجلغرايف ،والتحوالت الين تطرأ على سلطة الكبار بعد أن أصبحت خرباتهم غري
مالئمة للمواقف اجلديدة ،إىل جانب املكانة اليت أصبح يشغلها الشباب يف اجملتمع
املتغري ،هذا على الرغم من تعاظم املكانة اليت أصبح يشغلها الشباب كي يثبتوا
ذواتهم ،ويؤكدوا نضجهم االجتماعي احملدود بشكل ملحوظ .
ومن الالفت للنظر أن ال شباب هم أكثر فئات اجملتمع تأثرا بنتائج
التغريات االجتماعية السريعة ،وخباصة العالقة بني األجيال .فهذه التغريات ختلق
تناقضا بني األجيال املختلفة ،فهي عادة ما تكمن وراء الصراعات بني جيل
الشباب من جهة وجيل الكبار من جهة أخرى ،الذي غالبا ما يتجه إىل احملافظة
على األوضاع القائمة وهو يرفض أو يعارض كل ما هو جديد ،يف حني يشجع
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جيل الشباب النتائج املصاحبة للتغريات االجتماعية .ورمبا تفسر لنا هذه
الصراعات أيضا ما يعانيه شباب العصر من مشكالت يشخصها الكبار على أنها
تعين االحنراف ،االغرتاب أو الرفض  ...ألن األمناط السلوكية اليت تعرب عن هذه
احلاالت هي أمناط خارجة عما اصطلح عليه اجملتمع ،وخباصة " جمتمع الكبار " من
مواصفات (. )00
العوملة و الصناعة الثقافية :
استحدث تيودور ادر ونوه و هوركامير يف منتصف األربعينيات مصطلح
الصناعة الثقافية ،إذ قدما دراسة نقدية لإلنتاج الصناعي للمواد الثقافية باعتبارها
ظاهرة شاملة تهدف إىل حتويل اإلنتاج الثقايف إىل سلع.فاملنتجات الثقافية األفالم،
الربامج اإلذاعية و اجملالت حتيل ع ىل نفس العقالنية التقنية و نفس الصيغ
التنظيمية و التخطيط اإلداري املتبع يف اإلنتاج الصناعي للسيارات أو املشاريع
احلضرية " لقد مت اإلعداد لكل شيء مسبقا ليجد كل فرد ما يناسبه حبيث اليستطيع
أحد الفكاك " فكل قطاع إنتاجي مياثل القطاعات األخرى وهي بدورها متطابقة
بالنظر إىل بعضها البعض.
ذلك أن احلضارة املعاصرة تضفي على كل شيء مسحة متاثلية تطابقية،
فالصناعة الثقافية توصل بضائعها املتماثلة إىل أي مكان ملبية حاجات كثرية
متنوعة و معتمدة على معايري إنتاجية موحدة يف إشباع هذه الطلبات ،ومن خالل
منط صناعي يف اإلنتاج حنصل على ثقافة مجاهريية مكونة من سلسلة اليت حتمل
بكل تأكيد بصمة الصناعة الثقافية :إنتاج غزيرـ متاثل معياري ـ تقسيم العمل .هذه
الوضعية ليست نتيجة قانون خيضع له التطور التكنولوجي ،بل مردها وظيفة
التكنولوجيا يف االقتصاد احلالي (. )07
و بالتالي صناعة الثقافة أو الثقافة املصنعة سوف تؤدي إىل انتشار ثقافة
االستهالك ،هذا إن دل فإمنا يدل على فشل يف إحداث تنمية اجتماعية متواصلة
لبعض الشعوب حيث تصبح متحيزة لصانعي هذه الثقافة اليت تبغي حتقيق التقدم
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هلم ،بينما تتعثر الشعوب األخرى غري القادرة على املنافسة يف ظل تزايد
تكنولوجيا االتصاالت و اتساع األسواق ،تلك األسواق حتكم فيها قوى فاعلة
هي شركات ومؤسسات متعددة اجلنسيات ،حبيث حتاول القفز على حدود
وثروات الشعوب و الدول من الداخل و اخلارج.وعليه يسعى اجملال االقتصادي و
املالي و العاملي إىل نتيجة جتميع الثروة يف أيدي أقلية ،تتألف من الفاعلني اجلدد يف
عامل العوملة.
واألمثلة على ذلك كثرية كما يؤكد الباحثون و االختصاصيون يف هذا
اجملال ،إن مخس دول هي :الواليات املتحدة االمريكية،أملانيا،فرنسا ،اليابان و
بريطانيا تتوزع فيها  027شركة من أصل  711شركة هي أكرب الشركات العاملية
اليت تسيطر على عمليات االقتصاد العاملي.فالرتويج ملنتجات وسلع وخدمات هذه
الشركات حيتاج إىل فتح أسواق جديدة ومستمرة ،لذلك فان العوملة كنظام
اقتصادي ثقايف إعالمي يقوم على سياسة األسواق املفتوحة نشأ يف ارتباط عضوي
مع وسائل االتصال احلديثة اليت تقدم خدماتها لشركات اإلعالن و التسويق
للتأثري يف اجلمهور و األسواق (.)03
ومما سبق ،إن الصناعة الثقافية هي عالمة واضحة على إفالس الثقافة
أي سقوطها يف السلعنة (التسليع) أي حتويل الفعل الثقايف إىل قيمة تبادلية يقضي
على قوته النقدية ،و حيرمه من أن يكون أثر التجربة أصيلة فالصناعة الثقافية هي
العالمة الفاضلة على تراجع الدور الفلسفي الوجودي للثقافة (.)04
بعض املفكرين و احملللني يرون باستحالة قيام ثقافة واحدة حمل الثقافات
القومية لعدة أسباب أهمها أنه مهما تقاربت الشعوب يف كل اجملاالت و امليادين،
يبقى االختالف دائما خاصة يف اجلانب الثقايف للحفاظ على متاسكها ،وعالوة
على ذلك تعاني الثقافة اليت يراد أن تكون ثقافة العامل ونعين بها ثقافة الدميقراطية
و الليربالية خاصة يف اجملتمع األمريكي العديد من عناصر الضعف فيها ،إذ تنطوي
على قيم وأخالقيات مادية يف جوهرها و أهدافها وثقافة الشعوب ضاربة جبذورها
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يف أعماق التاريخ وال ميكن اقتالعها مهما كانت قوة آليات املسخ و التشويه ألنها
متشبعة متشربة ثقافتها القومية (.)05
.2آثار الثقافة اجلماهريية على الشباب :
قبل التطرق إىل هذه اآلثار على الشباب البد من اإلشارة إىل مصطلح له
عالقة بعمل هذه الوسائل يف أثرها على الفرد ،و هو مفهوم ( االغرتاب )  .لقد
حتدث بعض املؤلفني عن اإلنسان كفرد ويبدو ذلك واضحا من خالل تعريف
االغرتاب يف قاموس اليونسكو للعلوم االجتماعية غلى النحو (التالي :يشري
اإلغرتاب إىل انفصال بني أجزاء من الشخصية أو الشخصية برمتها و بني جوانب
هامة من عامل التجربة (. )11
وقد حدد سيمان مخس طرق أساسية يستخدم بواسطتها مفهوم االغرتاب
حيث قام بتحديد الظروف االجتماعية اليت تنتج رهطه املتغريات اخلمسة
لالغرتاب و نتائجها السلوكية ،و فد أخذ سيمان أن الفرد بفعل االغرتاب يفقد
مخس عناصرهامة متعلقة بشخصيته كفرد وهي :
أ  -فقدان القوة  :أي اإلحساس بفقدان القوة على ضبط احلوادث و نتائجها وفد
عرب عنها علماء آخرون يف جمال االتصال بالشرود و اخلمول.
ب -فقدان املعنى :وهو يشري إىل عدم إحساس الفرد بفهم األحداث اليت يرتبط بها
و يصبح غري قادر على االختيار بني البدائل ،وقد أشار العديد من املفكرين إىل أن
السيولة اإلعالمية املتدفقة بكثافة على الفرد جتعله يفقد القدرة على الرتكيز و
يصبح غري قادر على فهم األحداث و ارتباطاتها املختلفة ،و هو ما يعرب عنه
كذلك التجزئة (.)02
هذا يظهر جليا يف طغيان الثقافة االستهالكية لكل القيم املادية و الغري
املادية ،الفكرية و الغري الفكرية لكل ما هو إنتاج ،وذلك بطريقة هستريية جتعل
كل ما هو إنتاج موزع عامليا عن طريق اإلعالن و التسويق قابل لالستهالك بشكل
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كبري ،تهدف هذه الثقافة إىل تكريس الفردية و النفعية و الربح السريع  ،و هناك ما
يعتربها نوع من أنواع السيطرة (. )08
ج  -فقدان املعيار العزلة :حيث أصبحت املعايري االجتماعية اليت تنظم السلوك
الفردي متصدعة أو غري فعالة كقواعد للسلوك وبالتالي يؤثر ذلك على احلقيقة
 .وبالتالي عزلتهم وتشتتهم بفعل تدخل عدة عوامل بسيطة حتول بني التفاعل
املباشر بينهم (. )01
فنمو كبري للثقافة اجلماهريية و اليت تتصف بالسطحية و الظرفية و اليت
أخذت تثأر لنفسها حيث أصبحت يف مركز اهتمام املستثمرين ،يف حني أخذت
الثقافة املدرسية و العلمية ،و اليت كانت وراء كل تقدم ترتاجع ليقتصر انتشارها
على نوادي ضيقة يعاني أصحابها من الشعور بالعزلة ،وما يالحظ غلى هذه
الرؤية اليت شكلتها الثقافة اجلماهريية أنها تدفع باإلنسان أن يبتعد عن حاجاته
احلقيقية ليتبع األوهام و التفاتات و الشكليات يف املأكل و امللبس (.)71
تسعى الثقافة اجلماهريية جلعل الناس يف مجيع أحناء العامل على حد سواء
من ناحية لباس ،واالستماع إىل املوسيقى نفسها ،وتناول نفس الطعام ،من أجل
السعي لتحقيق نفس األهداف ،الرغبات واألحالم لديهم ال يهمهم ميتلكون دين
أو ال دين هلم على حد سواء ،لديهم نفس اآلداب العامة أو األخالق ،أيضا
انتشرت بينهم املثلية اجلنسية والدعارة ،لديها نظام بنفس القيمة " السعي لتحقيق
السعادة الوقتية االستهالكية ".
وبالتالي وحدت الثقافة اجلماهريية األزياء ،والذوق ،و اخلصائص
اجلنسية الثانوية حتى زبيغنيو برجينسكي يف كتابه االختيار اهليمنة العاملية أو القيادة
العاملية وضح أن التفوق االقتصادي والعسكري للواليات املتحدة يضمن السيطرة
على العامل قدما يسمى بطريقة احلياة األمريكية" تصبح الصورة النمطية واجلميع
حيب أن يكون له شعور أنه يريد أن يصبح مواطنا أمريكيا.أيضا شدد على دور
شبكة اإلنرتنت ،من هوليود ،وموسيقى روك آندرول إىل تكنو" ثقافة البوب
45

العدد ............................................................................. :22مارس 7102
الوجبات السريعة " ،واألزياء ،هنا نوضح سقوط الثقافة الشعبية اليت تلعب دورا
حامسا يف خوض غمار مواجهة هذا النوع من الثقافة.
و يف هذا اإلطار أثار إياد البكري بعض املضامني اإلعالمية الغربية و
تأثريها غلى الشباب من بينها:الغلو يف الالمنطقية و إلغاء العقل يف فهم األشياء و
العالقات و األحداث ،و يتمثل ذلك يف جمموعة كبرية من األفالم العلمية و
اخليالية مثل أفالم الفضاء ،إضافة إىل متجيد املغامرة الفردية و الشعور بالعظمة
الذاتية و قتل اإلحساس باجلماعية ،و ال ننسى الرتويج للعنف و الوحشية و القتل
كما يف معظم أفالم الغرب اليت متتلئ بها دور السينما و حمطات التلفزيون يف
العامل الثالث.
.3أثار العوملة على اهلوية :
توجد بني مفهومي اهلوية والعوملة وشائج عالقات جدلية فريدة من نوعها
يف طبيعة العالقة بني املفاهيم واألشياء ،إنهما مفهومان متجاذبان متقاطبان
متكامالن يف أن واحد .ويف دائرة هذا التجاذب والتقاطب والتكامل يأخذ مفهوم
اهلوية على الغالب دور الطريدة بينما يأخذ مفهوم العوملة دور الصياد ،حسب
دكتور على وطفة (.)21
أصبحت العوملة موضة اخلطابات ،املقاالت ،واألحداث حتى يف
احلوارات اليومية بني األفراد وأراء فهموا ماحتمله أم ال.مركزين على أنها متس
اإلقتصاد ،وتعمل على خلق إقتصاد عاملي موحد ،متناسني اجلانب األكرب الذي
تسعى لطمسه وجعله يتماشى مع منطهم املعومل اإلستهالكي .هذا اجلانب هو
اهلوية وماحتمله من معاني ودالالت شاسعة.
كما ينظر للعوملة على أنها الغطاء النظري أو الفلسفة النظرية القتصاد
السوق ،وجملموعة الدول الصناعية والشركات متعددة اجلنسيات من اجل فتح
أسواق العامل ،أمام الصناعات الغربية بدعوى املنافسة واالنفتاح وتشجيع الدول
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األقل منوا على التنمية  .ويرى اجتاه آخر أن العوملة عبارة عن اجتاه تارخيي حنو
انكماش العامل ،وزيادة وعي األفراد واجملتمعات بهذا االنكماش (.)77
ينكمش العامل اليوم نتيجة النفتاح أحد أجزائه الواحد على األخر إن مل
نقل الكل ،وقد أدى هذا األمر إىل بروز ظاهرة أو موضوع كبري يطلق عليه الثقافة
العاملية أو عوملة الثقافة ،بدأت تظهر كرد فعل طبيعي هلذا اإلنفتاح ،وكتحصيل
حاصل تتأثر وتؤثر على اهلوية سواءا فردية أو مجاعية ،وكتحصيل خاصة وأن
مفهوم اهلوية من املفاهيم الصعبة التحديد باعتبارها مفهوم متحرك ويف حالة بناء
دائم من خالل الوضعيات اليت يكون فيها األفراد واجلماعات ونوعية العالقات
املوجودة بينها ويف كل تلك الوضعيات وما حيدث داخلها من عالقات ،إذ يقوم
شعور الإلنتماء بوظيفة هامة يف تأكيد اهلوية وسم حدودها (.)73
ولو نظرنا إىل عوملة الثقافة ،جند قدرة اجملتمع األمريكي اهلائلة على تسويق
منتجاته الثقافية عرب خمتلف الوسائل يف سياق تارخيي يشمل ظروف تشكله.سوف
جند لوسائل اإلعالم دورا بارزا يف تشكيل هويته مبختلف مكوناتها االجتماعية
والثقافية ،فهو جمتمع مكون من مزيج عاملي من اجملموعات العرقية واإلثنية
والدينية والثقافية ،كما أن ليس له هويته اثنيه أو عرقية معينة ،تارخيية أو حضارية
عميقة اجلذور ،وهلذه األسباب تستطيع أمريكا ان تسوق عامليا منتجاتها الثقافية
بسهولة أكثر من دول أوروبا واليابان.
ولونظرنا إىل دور هذه الوسائل يف جمال التدفق اإلعالمي واالخرتاق
الثقايف للم جتمعات األخرى سوف جند أن من أبرز مهامها يف الغرب عموما ويف
أمريكا خصوصا هو اهلدم والبناء يف آن واحد ،هدم مامت بناؤه عرب تاريخ الدولة
الوطنية وإرساء بناء أخر من وجهة نظر الدولة املعوملة.ومن ذلك صياغة القيم
االجتماعية والثقافية ونشرها بكل الوسائل ويف مقدمتها الوسائل احلاملة للثقافة
وحماولة تعميمها عرب التدفقات اإلعالمية واألنشطة الثقافية يف شتى أحناء العامل
وباألخص البلدان الفقرية نظرا لضعف منظومات إنتاجها اإلعالمي والثقايف يف
مواجهة املواد الثقافية الوافدة (.)74
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وعليه مما سبق،أصبحت املشكلة ليست األمركة قط بالنسبة للثقافة
واهلوية ،بل مشكلة إعادة البناء وتشكيلهما معا وفق جمريات العوملة ،وهذا ال يعين
اختفاء كل من اهلوية والثقافة وإمنا تظهر ضمن مظاهر االخرتاق واالغرتاب
والغزو الثقايف بشكل عام.وإذا أردنا أن نستحضر جوانب أخرى للعوملة البد ان
نعرج على التكنولوجيا احلديثة يف جمال اإلعالم واالتصال عرب القنوات الفضائية
واإلنرتنيت من خالل األدوار اليت تلعبها الصور ،املضامني ،الرموز العابرة عرب
وسائل اإلعالم لرتوج ألفكار العوملة وصناعة الثقافة النمطية االستهالكية.
والعوملة اإلعالمية تعبري عن توسيع التدفقات الدولية يف جماالت اإلعالم
واملعلومات ونقل األفكار والقيم والعادات االجتماعية املختلفة من خالل وسائط
االتصال احلديثة واملتطورة واليت برزت بشكل واسع وانتشرت وسعت للرتويج
ملاهر العوملة اجلديدة حتى اجتاحت العامل كله ومنها قنوات البث الفضائي املباشر
واالنرتنيت اليت يصفها بعض املفكرين بآلة العوملة (.)75
إذن ،نتوصل إىل أن عملية احلفاظ على الثقافة يف خضم العوملة وجتلياتها
عملية تسمح للمجتمع أن يتغري بوترية ديناميكية متطورة دون أن يفقد هويته أو
يتم طمسها من خالل عوملة الثقافة ،فباحلفاظ على الثقافة ومكوناتها األساسية
بالضرورة يتم احلفاظ على اهلوية من خالل جتاوز االغرتاب واالخرتاق الثقايف،
من خالل فبول التغيري لكن تبقى احملافظة على اجلذور األساسية اهلوياتية
للمجتمع.
أخريا نستخلص بعض النقاط اليت تتمثل من خالهلا العالقة بني العوملة واهلوية:
 تسعى العوملة إىل الوحدة النمطية مقابل التنوع والتعدد الذي به اهلوية.
 تهدف العوملة إىل القضاء على اخلصوصيات اجملتمعات بينما تعرتف اهلوية
باالختالفات.
 تهدف العوملة إىل القضاء على اخلصوصيات اجملتمعات بينما تعرتف اهلوية
باالختالفات.
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 تنتقل اهلوية من العام إىل اخلاص ومن الشامل إىل احملدود ،أما العوملة
تنتقل من العام إىل الشامل إىل الالحمدود إىل الالجتانسة.
 العوملة متثل اخرتاقا ثقافيا له أثاره السلبية على الثقافات احمللية .
 إن انتشار اللغة اإلجنليزية يف أي جمتمع على حساب لغته األم ،ميثل تهديد
ا اهلوية الثقافية (. )76
اخلامتة :
مانتوصل إليه من خالل هذا املقال أن الثقافة اجلماهريية سالح ذو
حدين ،وإمنا ينبغي على الشباب هو حتصني نفسه ضد ماهو وافد وسليب ،بالشكل
الذي يسمح له أن ينتقي كل ما يضيف لثقافته الفرعية إجيابيات تسمح له بالتكيف
مع التفتح الثقايف املتعدد يف ظل احملافظة على هويته ،املمثلة لطبيعته الشخصية
وجملتمعه العربي الطي يتميز بالثقافة العربية األصيلة.
فباحملافظة على الكيان اهلوياتي اخلاص به ضرورة أساسية ،لكي ال تطمس
املعامل الرئيسية للمجتمع بالشكل العام ولفئيته الشبابية اليت متثل صمام قوة الدولة
ككل.فهم عماد األمة وقوتها .
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