
 ر جوهر الثقافة عبر العصو 

على   الطبيعية  البيئة  عصور  نسان  ال فرضت  عاش  الذي  قبل القبلي  كي    ما  يحارب  أن  الزراعة 

أنه   ، ومن حيث ال يدري، يحصل على قوت يومه ويحافظ على بقائه. ومع األيام، وجد القبلي نفسه

في  للحربحياته  جل  يكرس   للمتعة  ة  واملبارز الفروسية  نشاطات  الغزو و ، وذلك ألنه وجد  مصدرا 

حارب  ي" النسان القبلي لذلك، كان  .عن النفس إلى جانب كسب قوت يومه وتأمين عائلته والترفيه

 ". ليعيش ويعيش ليحارب

نهب من  يتبعه  وما  الغزو  يكون  ثقافة    وسلب  وبذلك  جوهر  القبلية،  وسبي  جعل  عصر  حياه  ما 

 تبدأ وتنتهي بالقتال. النسان القبلي  

يأكل ليعيش ويحافظ على  عصر القبلية، كان على النسان الزراعي أن    تالفي عصر الزراعة الذي  

، حياته لألكلجل  يكرس  أنه  بقائه. ومع األيام، وجد النسان الزراعي نفسه، ومن حيث ال يدري،  

في   وجد  ألنه  و وذلك  والترفيهالطعام  للمتعة  مصدرا  الجماعية  النفس  الوالئم  وممارسة   عن 

 نشاطات اجتماعية متعددة.

 يأكل ليعيش ويعيش ليأكل".لذلك، كان النسان الزراعي "

والئم  لك  وبذ وإشاعاتتكون  وحكايات  تجمعات  من  عادة  يصاحبها  وما  مسلية   الطعام    ألعاب 

 تبدأ وتنتهي باألكل.   جعل حياة النسان الزراعييما  ة،  الزراع  عصرجوهر ثقافة  

الزراعة، كان على النسان الصناعي أن يعمل كي يحصل على   الذي تال عصر  في عصر الصناعة 

أنه    م، وجد النسان الصناعي نفسه، ومن حيث ال يدري،  قوت يومه ويحافظ على بقائه. ومع األيا

الحصول على وظيفة واالنتماء ملؤسسة إنتاجية أو   حياته للعمل، وذلك ألنه وجد فيمعظم  يكرس  

 واالستحواذ على مكانة اجتماعية.  والدخلحكومية من خالل العمل مصدرا للمتعة  

 يعمل ليعيش ويعيش ليعمل". لذلك، كان النسان الصناعي "

جعل حياة النسان الصناعي تبدأ وتنتهي  ييكون العمل جوهر ثقافة عصر الصناعة، مما  وبذلك  

 . ، حتى بالنسبة لكبار الثرياء في العالمبالعمل



، أصبح على النسان املعرفي أن يتعلم كي يحصل  بلور بسرعةفي عصر املعرفة اآلخذ في التكون والت

ه، ومن حيث ال  جد العامل املعرفي نفسو . ومع األيام،  على وظيفة جيدة ويعزز موقعه االجتماعي

تعلم، وذلك ألنه يجد في التعلم واالستزادة من املعرفة مصدرا  معرفة واليكرس حياته للأنه  يدري،  

 .وتعزيز موقعه االجتماعي  ،للمتعة والترفيه عن النفس

تبدأ   املعرفي  النسان  مما يجعل حياة  املعرفة،  ثقافة عصر  والتعلم جوهر  املعرفة  تكون  وبذلك 

   وتنتهي بالتعلم.

ا ثقافة  كانت  اندثرت  وإذا  قد  بالثأر  واألخذ  والسبي  النهب  الغزو  على  القائمة  فإن تقريبا،  لقبلي 

تراوح في مكانها بعد أن امتدت إلى املدن في كل املجتمعات التي لم ثقافة النسان الزراعي ال تزال  

بعد،   الصناعة  عصر  العربية،  تدخل  املجتمعات  بينها  الناسومن  يجد  ال  ا نشاط  فيها  حيث 

اجتماعيا أكثر متعة من حفالت الطعام والوالئم. أما ثقافة النسان الصناعي فنالحظ أنها تتوسع  

لجمع  أداة  املصلحية  وتستخدم  والنتاج،  العمل  على  تقوم  ألنها  وذلك  باستمرار،  ولكن  ببطء 

نها تقوم  وتكديسها. أما ثقافة النسان املعرفي فهي األصغر ولكن األسرع انتشارا، وذلك أل  الثروات

الفرد إيديولوجية  على  أو  اجتماعية  قيود  ودون  بحرية  يتحرك  الذي  تبع  املعرفي  أن  على  د  نازل 

 .ائدية والوطنية إلى حد بعيدانتماءاته العق


