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  ١ تشكالت الوعي ودور الطبقة الوسطى

 
  

  عدنان الصاحلي
   

ملاذا تستطيع بعض الشعوب واتمعات ان حتصن نفسها من امراض االستبداد والتخلف والفساد واالحنراف، 
وتقف صامدة امام اي حمالة النقالب السلطة والقوى االنتهازية على شرعية الشعب؟ بينما هناك جمتمعات 

قرون عديدة يف مستنقع التخلف واالستبداد والفساد، تتقاذفها مجاعات ظالمية مة للسلطة الزالت غارقة ول
  .املطلقة

اجلواب يكمن يف تشكالت الوعي االجتماعي الذي يقف مبعرفته وعلمه امام اي انقالب او استالب او احتالل 
لطبقة الوسطى اليت جتعل منن خفي، وهذه التشكالت تربز من خالل قوة اجتماعية ديناميكية وفاعلة تسمى ا

  .وعي الشعب قوة حصينة وسدا منيعا امام االحنراف واالنزالق
الوعي مصطلح يعرب عن حالة علمية يكون فيها العقل البشري حبالة إدراك وتواصل وتفاعل مستمر مع حميطه 

احلسية إىل جذع الدماغ، اخلارجي وعن طريق منافذه اخلمسة املتمثلة حبواس اإلنسان، فاحلواس تنقل املعلومات 
، والذي بدوره ينقل ويوزع هذه RETICULAR FORMATION) التشكّل الشبكي(او ما يسمى 

املعلومات إىل املناطق املختصة يف القشرة الدماغية مث تغذّي وبشكل ارجتاعي، التشكّل الشبكي الذي يعمل على 
ق معطيات حيددها الوعي العقلي لإلنسان متاشيا مع نقل ردود األفعال إىل األعضاء احلركية للتعامل معها وف

  ).الوعي(مستجدات البيئية احمليطة به، هكذا يصف علماء النفس التفسري العلمي لعملية أو ظاهرة 
ظهرت من دراسات خمتلفة حول عالقة العقل باجلّسد، واليت أثارها ) الوعي(ورغم وجود نتائج معتدة ا حول 

( أم أنه ) كيان مادي(يف القرن السابع عشر وتسال فيها، هل للوعي أبعاد ) يه ديكارترين(الفيلسوف الفرنسي 
  .؟ هل الوعي هو احملرك لسلوكنا أو أنه موجه من قبلنا؟)كيان غري مادي

دوراً مركزياً و أكثر فاعلية حبيث اعتربه الشرط االساسي لنيل اي هدف ) للوعي(غري ان البعض االخر اعطى  
ن عموما، كونه ميثل الطريق الوحيد لالرتقاء باملستوى الفكري واتساع افاق الرؤية وتقوية خواطر لدى االنسا

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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النظر العقلي يف البحث عن التطور والتصاعد العلمي واحليايت، وبالوعي يرتقي سلوك االفراد وحتدد اهدافهم و 
  .ميوالم واجتاهام

سلوكه وال على تصرفاته وال على حميطه اال بعد املبادرة اىل فاإلنسان غري قادر على احداث اي تغيري ال على 
تنمية وتطوير ورفد وعيه والنهوض مبستواه الفكري، الن االنسان بزيادة هذا اجلانب امنا يزداد بصرية يف احلياة 

ريقة فيكون له تفكريه اخلاص وقراره املستقل الناتج من مجع املعلومة ورفدها وحتليلها واستخالص النتائج بط
التحليل واملقارنة واملقاربة، فينجو من اسر التقليد االعمى والتبعية الفكرية والسري على املوروثات اخلاطئة او 
التقليدية، وبالنتيجة يتمكن من صيانة نفسه ومن حييطه من االحندار او االحنراف واالنشغال بتوافه االمور او 

  .مسالك الطغيان واالستعباد
كما يشري عالء احلسون يف - )اتمع املدين املتحضر(الوعي ورقيه يف الفرد واتمع هو ظهور  ومن اهم نتائج منو
حيث يتحصن مبفاهيم ومعايري وقيم علمية وعقلية تستمد من اصول شرعية واخالقية مضيفاَ  -كتابه تنمية الوعي

فان صفاته تتعدد وتتلون مبكاسب  هلا بصماته العلمية والتارخيية ونتاجات افراده الفكرية، ومثل هكذا جمتمع
  :كثرية منها

احترامه للقانون واعتباره جزء من نسيجه القيمي وثابت من ثوابت بناءه الذي ال ميكن التخلي عنه أو  - ١
  .االنفكاك منه

احترام أفراده للوقت وقيمته وعدم التهاون يف التعامل معه واستخدامه بشكل مثايل لترتيب أمور حيام  - ٢
اره معيار هام لتنظيم ومتهيد الطريق حنو السعادة املنشودة من خالل حتقيق اهلدف املرسوم واملنشود بوقت باعتب
  .حمدد
حمافظة أفراده على املمتلكات واملرافق العامة اليت تعود ملكيتها للدولة وينتفع ا اتمع و اعتبار ختريبها  - ٣

  .حضاري والعبث ا من املرفوضات عقال وشرعا وسلوك غري
حتلى أفراده مبهارات احلوار اإلجيايب وروح تقبل الرأي والرأي اآلخر واالبتعاد عن التعصب األعمى الذي  - ٤

يؤدي إىل إقصاء اآلراء وحتييدها وفرض الرأي الواحد دون النظر إىل كونه سليب أو إجيايب فينتج عن ذلك إقامة 
  . السدود بني الناس وقطع الروابط وتفكك اتمع

  .ربط افراده القول بالعمل حبيث ال حيث الفرد بعمل اال بعد ان يقوم به شخصيا فيكون مصداقا عمليا لذلك - ٥
  .التعايش مع األطراف األخرى بنسب متوازنة وبطرق انسانية - ٦
ب كثرة االنتاج العلمي واالقتصادي ووفرته وتقدم اتمع فكريا واقتصاديا وقلة االزمات يف خمتلف اجلوان - ٧

  .وارتفاع دخل الفرد عموما وحصول االستقرار االجتماعي
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يف ) الكربى(منها يف االسر البسيطة او ) الصغرى(عدم نشوء الدكتاتوريات يف مثل هكذا جمتمع سواء  - ٨
  .اجلماعات واتمع عموما

د مسؤول حتمل االفراد مسؤوليام بشكل شجاع وعدم التهرب والتملص منها باي حجة واعتبار كل واح - ٩
  .بشكل جاد وشخصي عن جناح اتمع كال من موقعه

أما كيف ميكن حتصني العلم احملرك للوعي من االحنراف والذهاب وراء اخلرافات، فيقول السيد املرجع الديين 
ان ذلك ينتج مبزجه باخلوف من اهللا والتثبت ) (... رمحه اهللا(الراحل االمام السيد حممد احلسيين الشريازي 

قائق العلمية املتفق عليها ال التصورية وبذلك ينجو اإلنسان عن سيطرة رأس املال والديكتاتورية، وإذا جنى باحل
  ...).اإلنسان من هذين، صار العلم آخذاً بالزمام، ال أن يكون مقوداً لألهواء والشهوات وال االحنرافات

  : ذلك وهي تتمثل يف عدة اراء منهاويف جانب رفد الوعي وتنميته فالبد من اجياد الطرق املؤدية اىل 
  .تنوع الفكر ومشوليته، حيث جيب التفكري يف اجتاهات متعددة ومتنوعة والنظر من زوايا خمتلفة - ١
حتلي الذهن باملرونة والطالقة والقدرة على االتيان بالبدائل املتعددة واحللول اجلديدة، باستخدام املخزون  - ٢

  .املعريف للشخص
  .اضافة التفاصيل للحلول واملطابقة الواقعية هلا القدرة على - ٣
ادخال البيئة للفرد ضمن طريقة التفكري والتحسس بالعوامل اخلارجية احمليطة ترصينا للفكرة وتزييدا  - ٤

  .لفاعليتها
  .تعدد احللول وعدم االكتفاء بالفكرة االوىل اليت ختطر على الذهن واجياد البدائل املختلفة - ٥
  .الفكار حني توالدها والن ذلك قد يعيق منوها وتكاملهاترك تقيم ا - ٦
املزاوجة احلقيقية بني العلم وثوابت االديان السماوية وجعلها حدودا واضحة املعامل لتقبل او رد اآلراء  - ٧

  .املطروحة
ثريها او القراءة الدقيقة املتأنية لكل فكرة او رأي او موضوع، والتحقق من ثقلها العلمي والفكري ومدى تأ - ٨

  .تأثرها
ومنو الوعي ) وليس املدينة(جيمع اغلب علماء االجتماع بان انتقال اي جمتمع من حياة البداوة اىل حياة التمدن 

فيه مرتبط ارتبطا وثيقا بوجود الطبقة الوسطى فيه من عدمه، واليت تنتج بالنخب والكفاءات واجلماعات املدنية، 
عها وصاحبة قرار مستقل وعلمي بعيدا عن اي تطرف او تعصب او حتزب، كوا قادرة على نشر الوعي يف جمتم

متخذة من بناء البلد ونشر احلقيقة هدفا راسخا ال حياد عنه، فاذا ما وجدت هذه الطبقة فان اتمع سينمو منوا 
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صل التوجيه طبيعيا كوا احللقة املهمة الواصلة بني عموم الناس وبني اجلهات احلاكمة فهي ستكون متحكمة مبف
  .واالرشاد وقيادة الشعوب

خداع الطبقات الدنيا من اتمع الا ) ديين، سياسي، اقتصادي، اعالمي(فال يستطيع االعلى أيا كان صنفه  
تشكل العقل الوسطي املوجه للحركة االجتماعية، وهي من حيدد نوع العالقة وكيفية التوازن يف بناء الدولة، ومع 

يف اجواء احلرية والتعددية فاا تصبح مؤسسة بنيوية راسخة متنع اضطهاد الناس وتقف امام منو الطبقة الوسطى 
  . دكتاتورية احلاكم وفساد بطانته، وعندها يكون اتمع حمصنا بوعيه، متميز بفكره، ثابتا يف بنائه

  
  


