
اإلنسان والتكنولوجيا - تحليل نص 'التكنولوجيا والثقافة' للمهدي المنجرة  « دروس النصوص : الدورة األولى  « »  اللغة العربية: األولى باكالوريا علوم رياضية  

 اإلنسان والتكنولوجيا - تحليل نص 'التكنولوجيا والثقافة' للمهدي المنجرة



سياق النص

النص للمهدي المنجرة، باحث مغربي في الدراسات المستقبلية، وخبير في العلوم اإلنسانية، يروم بلورة رؤية تصحيحية لتشكل الفعل التكنولوجي في المجتمع عبر التغلغل في المكون الثقافي

الواعي الذي يصنع الذات ويحفز على اإلبداع، والذي ال يمكن بأي حال من األحوال استيراده أو نقله أو تحميله في مجتمع مؤشرات التنمية اإلنسانية فيه ضعيفة جدا، وتطوره الديموقراطي

شكلي هش غير متجذر، وتبعيته ظاهرة قاهرة، مجتمع تنعدم فيه اإلرادة واحترام اإلنسان ويقمع الحريات ويعيق الطاقت والقدرات وتنتشر فيه أشكال التخلف القاتلة.

مالحظة النص

يتألف عنوان النص من كلمتين عطفت إحداهما على األخرى للتأشير على نوع من العالقة الضرورية القائمة بينهما، والتي يحاول النص تجليتها بدقة، وبيان شروط قيامها وضمانات استمرارها

في واقع معولم تزحف فيه التكنولوجيا على الحياة بشكلين مختلفين: شكل يؤصل النمو والتطور واإلنتاج واإلبداع والسيادة، وشكل يكرس التخلف والجمود والتبعية واالستهالك السلبي.

فهم النص

يعرض النص حزمة من التصورات المرتبطة برصد العالقة بين التكنولوجيا والثقافة نجملها كاآلتي:

الشروط التي اقترحها المنجرة لحل معضلة التقدم التكنولوجي في البلدان ناقصة التنمية تتلخص في دمج التكنولوجيا في نمو الذات المعرفية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية الواعية

والمبدعة حتى تصير جزأ من هويتها يتطور بها ومعها باستمرار.

رفض الكاتب خيار نقل التكنولوجيا، وتبنى اختيار التمكن من التكنولوجيا، ألن األول كذبة امبريالية كبرى تستهدف توسيع التدخل السافر في اقتصاد الدول النامية وسياستها وتسويق

بضاعتها وفنييها واستثماراتها بمقابل مادي وجيو سياسي مدمر، أما الخيار الثاني فيدخل التكنولوجيا في الثقافة باعتبارها مكونا عضويا جوهريا ديناميا يستنفر الطاقات الخالقة ويولد

اإلنتاج واإلبداع ويضمن التقدم واالستقاللية في القرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي.

تأكيد الكاتب على دور القيم الثقافية الحرة المشبعة بالعلم والمعرفة واالبتكار والجرأة على التغيير، وعلى دوراإلرادة السياسية في تأمين أنساق الحرية والدعم ألصحاب المواهب ضمن

سياق ديموقراطي يحترم حقوق اإلنسان، في تجذير االنتقال إلى المجتمع التكنولوجي المتقدم.

تمثيل الكاتب الندماج التكنولوجيا بالثقافة وانصهار العلم باإلرادة بالنموذج الياباني القائم أوال على استيراد المواد التكنولوجية وفهم آلياتها وتحليل جزيئاتها، ثم إعادة تركيبها بمقاييس

وأذواق تعكس القيم اليابانية بما فيها من ثقافة ومجتمع واقتصاد، كما تعكس الرغبة في اإلبداع الذاتي والخصوصية اليابانية المتحدية.

تنصيص الكاتب على أن هدر المجتمع العربي اإلسالمي لموارده المالية والبشرية في ظل سياسات غير رشيدة يعيق تقدمه ويوسع الفجوة التكنولوجية بين التابع المتخلف وسيده الغربي

المتقدم.

تحليل النص

يغلب على النص حقالن دالليان هما حقل التكنولوجيا وحقل الثقافة، وحقل الثقافة أوسع وأكثر امتدادا في النص بحكم العالقة االقتضائية المعلن عنها في العنوان والمفصلة في النص بكل ما

يحيل عليه امتالك التكنولوجيا المتقدمة من رهان ثقافي هو في األصل قدرات معرفية وطاقات مهارية وإرادة سياسية وخيارات سوسيواقتصدية تعمل على توطين التكنولوجيا في السلوك

اليومي والفعل الثقافي المتجدد والذات الراغبة في االبتكار واإلبداع وتحقيق الوجود المتميز المرفه والمستقل وصناعة المستقبل اآلمن والقوي في نفس الوقت ضمن كيانات أممية تتجدد في

سياق رقمي معولم يفرض فيه التقدم التكنولوجي المطرد لالقتصاديات الكبرى رهانات صعبة على الدول النامية. ومن شأن إلقاء نظرة سريعة على المواد المعجمية المشكلة للحقلين الدالليين

في الجدول اآلتي:

حقل التكنولوجياحقل الثقافة

الثقافة – التنمية – اإلبداع – الدعم – الوجهة الثقافية والعلمية – الحقيقة اإلنسانية – االقتصاد – البيئة – التجديد –

البحث واإلبداع الذاتي – اكتساب المعرفة – تنشيط االبتكار – نسق – قيم – الفكر – التغيير االجتماعي – االستيعاب –

انصهار العلم والثقافة – الخصوصية – الذوق – اإلرادة السياسية – المواهب العلمية والفنية – الحرية – احترام اإلنسان –

القدرات – العملية اإلبداعية ...

التقنيات األجنبية – العلوم التطبيقية الجاهزة – التقدم

التكنولوجي – نقل – استيراد المنتج التكنولوجي – الفنيين –

التشغيل والصيانة – تحليل المواد – اإلبداع التكنولوجي –

المراكز العلمية والتكنولوجية ...

أن تسعفنا في فهم طبيعة العالقة بين الثقافة والتكنولوجيا، والتي تقودنا في نهاية المطاف إلى أن مجال الثقافة يستوعب التكنولوجيا ويصهرها ضمن مكوناته، ويدخلها ضمن النشاط اإلنساني

الذي ينبغي التمكن منه والمشاركة في بنائه وتطويره، وتأمين فعاليته واالستفادة العامة منه في مجاالت العلوم والخدمات وتطوير الحياة العامة.

يتميز النص بصالبة المحموالت المنطقية بسبب استنادها إلى الرؤية العلمية الدقيقة، واستقرائها للوقائع والنماذج المجربة، واالستنتاجات المبنية على الفرضيات الصحيحة بداهة، والمسلمات

المعقولة ضروة، ولذلك فهو حين يعتبر نقل التكنولوجيا باستيراد األجهزة والمعدات والفنيين والمشاريع من األجانب، وإسقاطها في واقع ثقافي يهيمن فيه حرس قديم محافظ يعيق التطور

واإلبداع، عملية مغشوشة وكذبة كبرى في مجال التنمية والتقدم، حين يعتبرهذا النقل كذلك فإنما يصدر عن منطقين: منطق الواقع والتجربة، ومنطق النظرة العلمية التي تربط النمو بالقدرات

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia#section-297
https://www.alloschool.com/element/79332


الذاتية والذكاء الفردي واإلرادات الحرة القوية والمجتمع الحيوي المتجدد والثقافة الديموقراطية التي تحترم اإلنسان وتقدره وتدعمه، ويقدم أمثلة لذلك من بلدان شرق آسيا التي تسير بسرعة

نحو التقدم التكنولوجي بمؤهالتها الذاتية وهوياتها الثقافية المرنة المستوعبة والمبدعة، كما يقدم أمثلة أخرى من البلدان العربية اإلسالمية التي تستورد التكنولوجيا ضمن ثقافة االستهالك

السلبي المبذر للموارد واالمكانات االقتصادية الهائلة بما يخدم الشركات األجنبية والدول الرأسمالية، ويحقق نوعا من النمو الشكلي غير آمن وال مستقر وال يضمن احترام اإلنسان لذاته وال يصنع

هوية وال تميزا وال إرادة حرة مستقلة، ناهيك عن كونه يسهم في نزيف األدمغة التي تغادر إلى الدول الصناعية المستفيدة من خبراتها، أما البلدان العربية الفقيرة نسبيا كالمغرب مثال فاستيراد

التكنولوجيا وتنزيلها العمودي اإلسقاطي يزيد من نسب التخلف والكلفة المادية والتخبط الثقافي واالنكماش االقتصادي، ويوسع الهوة بين الفقراء واألغنياء.

أسلوب النص أسلوب حجاجي تقريري يقوم على التفسير والتفصيل وتقديم األطروحة وعرض االستدالالت واستدعاء األمثلة والشواهد وترتيب النتائج، ويتوسل بالجمل الخبرية الصريحة

المعنى، والجهاز االصطالحي الدقيق الحامل للمفاهيم والتصورات المرتبطة بحقل الثقافة والتكنولوجيا وامتداداتهما وتقاطعاتهما، ويحشر األدوات الداعمة للمنطق االستداللي الحجاجي من

توكيد ونفي وتفصيل واستدراك واستنتاج، ويخلق مناطق تعبيرية لإلثارة باستخدام الوصف والسرد والسخرية والمقارنة لتثبيت التصورات الصحيحة، ونسف المغالطات واألطاريح الهشة

المدحوضة، ومناطق أخرى محدودة وعفوية ال تخلو من جمال وتأثير هي في األصل مرتبطة بالطبيعة الخالقة للغة كقوله : ” ينمو داخليا في قلب الحقيقة اإلنسانية ”.

تركيب وتقويم

ينتقد النص خرافة نقل التكنولوجيا بالشكل اإلسقاطي باعتبارها تضلل فهمنا للعالقة بين العلم والتكنولوجيا من جهة، وبينها وبين أنساق القيم من جهة أخرى، فنقل التكنولوجيا في الدول

النامية ينحصر بكل بساطة في شراء أدوات وآالت وفتح المجال أمام مشاريع، وسيبقى ذلك مجرد إجراء شكلي يعمق الهوة بين البدان المصنعة وتلك السائرة في طريق النمو، طالما لم تستطع

هذه األخيرة تفكيك آليات التكنولوجيا وإعادة تركيبها وشحنها بقيم أخرى علمية وتقنية وثقافية تسمح بالتعددية اإلبداعية، وتضمن مشاركة الدول النامية في بناء المشهد الحضاري العالمي

باعتبارها دوال منتجة تتقدم وتقلص الفجوة المعرفية بينها وبين المنتجين الكبار. كل هذا عرضه المنجرة في أسلوب حجاجي ناصع يحبل باالستدالالت من الواقع والتاريخ ونتائج العلوم

والدراسات ذات الصلة، وبلغة راقية مترعة بأساليب التوكيد واإليضاح والتفسير واالستدراك والتفصيل واالستنتاج ومعجم التكنولوجيا والثقافة وصيغ اإلثبات والنفي ودالالت التنويه واالنتقاد،

وبأسلوب خبري مباشر في الغالب عدا بعض الومضات الجميلة المشرقة حين تنزاح اللغة عن محمولها المباشر دون أن تفقد وظيفتها اإلفهامية الدقيقة واإلقناعية الصارمة.


