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االغتراب الثقافي

كلمة العدد

عندما ال يتم التوقف على املعضالت الرئيسة 
التي نواجهها في عصرنا، وال نستطيع إيجاد 
حّل للمعضالت التي تقف عائقا أمام نهضة 
حضارية، علمية، أدبية وثقافية، نشعر بشيء 
من اإلحباط حيال واقعنا، وبالعجز أيضا، وتزداد 
بالتالي معدالت اإلحساس بضرورة أن جند حاّلً 
االغتراب  دائرة  من  لنخرج  املشاكل،  لهذه 
التي  التي ندخل فيها بسبب تلك املعضالت 
املستوى  على  تكون  الغربة  وهذه  نعانيها، 
الثقافي متجلية بثالثة أنواع وهي: غربة عن 
العصر، وغربة عن التراث، وأخرى عن الذات، وذلك 
املنجزات  عن  بعدنا  إلى  احلال  بطبيعة  يرجع 
أعلى  وعلى  حتققت،  التي  العاملية  احلضارية 
املستويات، وال تكون مشاركتنا فيها إال قليال، 
وأهمها  كثيرة،  ألسباب  اليسير،  بالشكل  أو 
عنها،  والتخلف  مجاراتها،  على  قدرتنا  عدم 
تعيش  التي  اإلنسانية  الذات  منها  فتعاني 
في ظهراني مجتمعنا، لصلتها الوثيقة بها، 
بذلك  فتسهم  ومعضالته،  التطور،  وبعالئق 
في عدم القدرة على التكيف في احلياة، وفي 
اجملتمع الذي تعيش فيه، وتتمنى االنعتاق من 
هذه الدائرة التي تشعر بها تخنقه كل حلظة، 
الذي يحتفي  التراث  االبتعاد عن  إلى  ما يؤدي 
بتجلياته،  لها،  الناجعة  احللول  من  بالكثير 
وإسهامات املبدعني فيه من قبل، ودفعهم إلى 
استشراف املستقبل، وآفاقه الرحبة انطالقا 
من ذلك التراث والتاريخ، واملاضي الذي نعتمد 
عليه، كنقطة مركزية في ذلك، لتكون قادرة 
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على انتشال اإلنسان من هذه املعاناة الدائمة 
التي يدخل في دوامتها، فيتخلص من االنعزال 
الثقافي، واالغتراب الروحي املصاحب له، وبالتالي 
إلى  والسعي  الغير،  التواصل مع  بناء جسور 
وأمراضه  االغتراب،  آثار  من  ثقافي خال  عالم 
التي ال تعد، وال حتصى، فتعاد صياغة األفكار، 
ومجمل األعمال اإلبداعية، وتدفع بالفكر إلى 
مجاراة  أجل  من  الغريبة  العوالم  أغوار  سبر 
الواقع الغربي املتطور، ونقل واقعه الذي يعيش 
ومبدعة، عن طريق  إلى مسارات خالقة،  فيه 
االعتماد على الذات، وابتكار كل ما هو جديد، 
على كافة األصعدة واملستويات، عندها نصل 
إلى نريده من مجتمعنا، ونعالج مجمل قضايا 
العصر على  أنها هي نفسها جزء من قضايانا، 
الروابط  زيادة  وبذلك نتمكن من اإلسهام في 

مع العصر، ومتتينها، وقوتها.
نستطيع،  ال  حينما  ذلك،  من  العكس  وعلى 
سيكون مستقبلنا الفشل، واالغتراب الثقافي 
عن كل ما هو ثقافي، ويقف في وجه مستقبلنا، 

وإرادتنا في احلياة.


