
وة والمعر جدلية  ن القوة والثر  ة فالعالقة بي 

ي عرص القبلية
ن
وة والمعرفة غائبتان هالذي شهد ظ ف ي صورتها البدائة، كانت الثر

ن
ور بوادر الحضارة ف

ي المجتمععن حياته بصورة شبه كاملة، ما جعل الهياكل االجتماعية 
ن
ي مصادر النفوذ ف

ن
  وهذا جعل. تتحكم ف

ي المجتمع كثر السن والحكمة المألوفة هي مصادر القوة والمعرفة
ن
، فيما جعل النسب مصدر البدوي ف

ي تعتثر أساس الطبقية، فإن المجتمع القبلي لم يعرف الطبقية، . النفوذ االجتماعي 
وة الت  ي ضوء غياب الثر

ن
وف

ي التاري    خ كان أكثر المجتمعات اإلنسانية مساواة وعدالة  وبالتالي 
ن
توفر المساواة والعدالة، فإن السلم  ؛ ومعف

 . عثر تاريخها الطويل القبلية االجتماعي ساد حياة المجتمعات

ي الزارعية ومصادر المياه،
ي عرص الزراعة ظهرت الملكية الخاصة لألراضن

ن
إذ قام األقوياء باالستيالء  ف

ي انقسام المجتم
ن
ي الزراعية واحتكارها؛ االمر الذي تسبب ف

،  ع الزراعي عل أفضل األراضن ن  إحداها إل طبقتي 

ة والثانيةاقطاعية ثرية،  ة هذه  تكونت ؛ ولقد فالحية فقث  ن صغار من الطبقة الفقث   وعمال الزراعة الفالحي 

وةمصادر ومع استيالء األقوياء عل . والعبيد ي مزارعهم، فقد أصبح بإمكانهم  الثر
ن
وامتالك العبيد للعمل ف

ي  للتأمل تخصيص جزء من وقتهم
ن
وممارسة نشاطات فكرية وثقافية مكنتهم من  أمور الحياة والكون،ف

وة إل وسلية للحصول عل بذلك تحولتبعض المعارف وامتالكها، و  خلق مع ظهور و . المعرفة الثر

ي المجتمع 
ن
ي المجتمع، فإن استغالل األثرياء للفقراء واستعباد األقوياء للضعفاء شاع ف

ن
الطبقية وترسخها ف

؛  ي شيوع الظلم وغياب العدالة وانعدام المساواة الذي األمر الزراعي
ن
  .تسبب ف

ي  الدينر و ظهجاء من ناحية ثانية، 
ن
 مؤسسة المجتمع الزراعي قبل نحو خمسة آالف سنة بمثابة ف

ي ثقافية ذات قدسية، شكلت مركز قوة جديد قيام بدور محوري  اجتماعية
ن
 أومع أن الدين .حياة المجتمعف

ي  ، ودعوةالقوي النصاف الضعيفجاء أساسا لدعوة  الدين ، إال ان تهمساعدللتعاطف مع الفقث  و الثر

 اشتملتقاموا بتوظيفها إلعادة تشكيل الثقافات الزراعية وما  غث  مألوفة معارف لديهمورجاله ادعوا بأن 

 ولقد جاءت تلك العملية من خالل إضافة معتقدات وشعائر . عليه من عادات وتقاليد وقيم وأعراف

، لكنها لم تلمس ، ما جعلها تعيد تنظيم المجتمع الزراعي وطريقة حياتهوطقوس لم تكن موجودة من قبل

ي . نمط إنتاجه
، ما جعلها ادعاءات ةكن قابلتلم الدين  اجاء به لكن المعارف الت  هان العملي قد تكون  للثر

رجال الدين أن لديهم  لكن مجرد ادعاء. معارف علمية تليس، وبالتالي صحيحةصحيحة وقد ال تكون 

معارف لم يكن اإلنسان الزراعي يعرفها، جعل بإمكان تلك المعارف أن تتحول إل وسائل للحصول عل 

ي المجتمع
ن
وة وأسباب القوة ف   . الثر

وة من  ي عرص الصناعة انتقلت الثر
ن
ي ملكية ف

فيما تحولت المصانع،  ملكية إل الزراعية األراضن

هان العملي المعارف إل علوم اجرائية  ي رفع كفاءة العملية اإلنتاجية قابلة للثر
ن
ي ضوء توفر . والتوظيف ف

ن
وف

وة أصبحت وسيلة للحصول عل ي  الدراسةمن خالل  العلمية المعرفة المدارس والجامعات، فإن الثر
ن
ف

ي والتجو  المدارس والجامعات
ن
وهذا جعل المعرفة تصبح معرفة علمية تقوم عل . مختلف بقاع األرض ل ف



تجربة ب، فيما جعل المعارف الدينية معتقدات ال عالقة لها بعلم أو معا  هان العملي والتجربة اإلنسانيةالر 

وات واالمتيازات االجتماعية، فإن . إنسانية وبسبب تحول المعرفة العلمية إل وسيلة للحصول عل الثر

ا، إذ لم تعد تلك المعر  بقبول مختلف فئات  فة تحظن مكانة المعرفة الدينية ورجال الدين تراجعت كثث 

ي  ما لم يعد بإمكان رجال الدين االستحواذ عليالشعب، ف
ن
ة كما كان عليه الحال ف امتيازات اجتماعية كثث 

 . العرص الزراعي 

طبقة : إل ثالث طبقات اجتماعيةالصناعي عرص الصناعة انقسام المجتمع من ناحية ثانية، شهد 

ة، وطبقة وسظثرية، وطبقة عمالية  برجوازية ة فقث  ولقد جاء ظهور الطبقة . ليست ثرية وليست فقث 

 .واإلدارية وسع عمليات التصنيع والخدمات، خاصة الخدمات المالية والتجاريةالوسظ هذه نتيجة لت

ن الطبقات الصعب توازنال نوع من حدوثو  الصناعي  االنقسام هذا قاد إل استقرار المجتمعومع أن   بي 

ها؛ إذ جاء انسجام عل وليسمصالح تلك الطبقات، ناقض إال أن التوازن قام عل ت ،مختلفةال االجتماعية

ام حقوق الطرف اآلخر  مصالحه من خالل من خالل حرص كل طرف عل التوازن اف  احث  واالعث 

مع تواتر األيام وتحولها  الديمقراطية الفكرة مأسسة شهد المجتمع الصناعي  ،اضافة إل ذلك. بمصالحه

ي المجتمعالحرية و إل نظام حكم قام بتوفث  تعدد التجارب و 
ن
 ، وذلكالصناعي  قدر من العدالة االجتماعية ف

، وتوفث  فرص عمل جديدة األقوياء للضعفاء  من خالل القضاء عل العبودية، وتخفيف حدة استغالل

ي . ومجزية أحيانا
ن
تيبات هذه تسببت ف العدل والمساواة غابت  إال انبوجه عام،  تراجع الظلمومع أن الث 

 .وسمائهالمجتمع الصناعي عن أرض 

ي عرص المعرفة الذي يتشكل اليوم برسعة مذهلة
ن
وة انتقلت من نطاق أمام أعيننا  ف ، نالحظ أن الثر

الخدمات المالية واالستشارية  أساسا  تشمل؛ وهذه معرفة المصنع إل رحاب المعرفة بكافة أشكالها 

ي . واألفكار الخالقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ن
ي تبوأ المركز األهم ف

ن
ي ضوء نجاح المعرفة ف

ن
وف

وة  ي تتصف . وسيلة للحصول عل القوةو المجتمع، فإنها أصبحت مصدرا للثر
وبسبب خاصية االنتشار الت 

يتصف  معا طبقيا بالمعتن التقليدي، إذ أصبح مجتمعا بها المعرفة، فإن المجتمع الجديد لم يعد مجت

ن عل المصلحة والهوايات واإلنتماءات بتفاوت مستويات التعليم والثقافة وتعدد االهتمامات كث 
، مع الث 

ي . المادية المجردة من القيم
ن
ي حياة المجتمع المعرف

ن
ي تراجع اهمية الدين ف

ن
، بوجه عاموهذا تسبب ف

 .ن رسالتها اإلنسانيةوابتعاد المعرفة عامة ع

ي  انقسام المجتمع كانمن ناحية ثانية،  
ن
ل فئات اجتماعية أساسها المعرفة والثقافة، وليس إ المعرف

وة  ي والمصانعالثر
ي تتكون من األراضن

ي تراجع أهمية الوالء واالنتماء  ،الت 
ن
ي سببا ف

ن
وة ف ؛ إذ فيما كانت الثر

ي او مصا
ي العرص الحالي أصبحت رسيعة العصور السابقة ثابتة لكونها إما أراضن

ن
وة ف التغث  نع، فإن الثر

كة ألخرى ومن دولة ألخرى التنقلو  مع اتساع حجم و . معارف علمية وقيم ثقافيةأموال و لكونها  من رسر

ي المجتمع الجديد، فإن الفوارق االجتماعية السابقة أضيف إليها فوارق معرفية 
ن
وة والدخل ف ي الثر

فجوت 

ي 
ن
اش الفقر، وتراجع االنتماء لشعب ووطن، وانكم ، وشيوعثقافيةالجاتوات ال ظاهرة انتشار ثقافية تسببت ف

ا ي  والمساواة العدالةتقويض أسس تراجع الديمقراطية و األمر الذي قاد إل . حجم الطبقة الوسظ كثث 
ن
ف



ي تفصل فئات المجتمع الجد ، وحرمان الكثث  من الناس من حقوقهمالمجتمع
وعة، فاألسوار الت   يدالمرسر

 .من الصعب تجاوزها ومن األصعب هدمها وثقافية معرفية أصبحت

ي وبداية الحضارة نالحظ أن 
وة،ال كانت  القوةبالعودة إل الماضن وهذا ما  وسلية للحصول عل الثر

ي  ي عرص البداوة من خالل الغزو والنهب والستر
ن
ي المجتمع  أن ومع. حدث ف

ن
القوة كانت سبب الطبقية ف

ي الزراعية ومصادر المياه
، إال أنها قامت بدور الزراعي حيث مكنت القوي من االستيالء عل أفضل األراضن

ي نتجت عن القوة أصبحت وسيلة 
وة الت  ي أن الثر

ي تطوير بعض المعارف، ما يعتن
ن
للحصول عل هام ف

ا تطورت  لكن األمور المعرفة،  ي عرص المعرفة الحالي  المعرفةجعل د لتفيما بعكثث 
ن
قوم تمصدر ثروة، و  ف

ي ا
ن
وة ف اتيجيات التنمية من البدء بتطوير  .القوة أسباب لحصول علبتعزيز دور الثر وهذا يوجب تغيث  اسث 

ن عل المعرفة  كث 
ن إل الث  قطاع الزراعة ورفع إنتاجية المزارع، وتشييد المصانع وتدريب العمال الصناعيي 

ي . ب االستحواذ عليها وطرق استخدامهاوأسالي
ن
ولما كانت المعرفة شاملة لكل العلوم وأوجه الحياة ف

ن عل  كث 
ي أن الث 

المجتمع، فإن االهتمام بها هو اهتمام أيضا بقطاعي الزراعة والصناعة؛ األمر الذي يعتن

االهتمام التقليدي إل  المعرفة ال يهمل الحاجة إل االهتمام بالزراعة والصناعة، وإنما يرفع من مستوى

ي  اتيجت 
 .االهتمام االسث 
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