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يف سبيل بناء نظرية للثقافة
(الصفحات )48 -55
ملخص

ال ّبد أن نبني لنا نظرية مستقلة للثقافة .وربما كان غياب مفهوم للثقافة لدى المسلمين ً
سببا

لتأخرهم ،ولكي نبلور نظرية للثقافة من الضروري أن نتعامل بمنطق االجتهاد وأن نبذل ما وسعنا

من طاقةة قليةة ونفسةية .فةي القةرلن الكةريم إ شةارات مهمةة يعيننةا فةي ي ليةل فكةرا الثقافةة.
وهكذا اللغة العربية فيها ً
أيضا إشارات يسا دنا في التعرف لى هةذ الفكةرا .ثةم ّإن كلمةة
الفقه كان بإمكانها أن يصبح ند المسلمين معادلة لكلمة الثقافةة نةد المسةلمين  .بعةد لة
ً
ً
معرفيةا ن تةا إليةه بعمةق ون ةن
فإن لم العمران البشري الذي اكتشفه ابن خلدون يمثل يراثا
نتأمل في فكرا الثقافة.

- 1منطق االجتهاد وفكرة الثقافة كيف نبين لنا نظرية يف الثقافة

ال بد من بناء هذ النظر ية .بهذ اإلرادا ينبغي أن نجتهد ونضع ً
حدا لهذا الجمود

والتقا س الذي جعلنا إلى هذا اليوم بدون نظرية نستقل بها ،ون تكم إليها ،ونتزود
من فيضها وحكمتها ونضع ً
حدا لهذا العجز واالنسداد الذي جعلنا وكأننا ال نمتل

القدرا والشجا ة ،في أن نقتحم هذا المجال ،ونتغلب لةى معضةاليه .كمةا ونضةع
ّ
ً
وااليبةةان ،وكأننةةا ال نمتل ة ال يةةار ،وليسةةل لنةةا االسةةتطا ة ،أو
حةةدا لهةةذا االسترسةةال ،
ّ
مازلنا في مراحل ما قبل الرشد ،أو أننا نفتقد إلى موهبة التخلق ،و إلى الةذو الرفيةع،
أو إلى النباهة والكياسة والذكاء.

*  -باحث من المملكة العربية السعودية،رئيس ي رير مجلة «الكلمة».
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لهذا كله البةد أن نضةع ً
حةدا ،ونبةذل مةا فةي وسةعنا مةن جهةد وطاقةة ،ونتوكةل
لى اهلل ،ومن يت ّوكل لى اهلل فهو حسبه ،ونتعامل بمنطق االجتهاد .المنطق الةذي

يأبى لينا أن نتوقف أمام أية مسألة نضعها في دائةرا البحةث ،مهمةا كانةل طبيعةة

هذ المسألة ويعقيدايها .وبهذا المنطق نمتل إرادا البحث ،وشةجا ة النظةر ،و زيمةة

الكشف ،وقوا االبتكار .وبهذا المنطق كذل نتغلةب لةى المعضةالت ،ونةتخل

من الرهبة ،و دم الثقة ،ونمضي في البحث إلى نهايته.

وهو المنطق الذي يتطلب منا إ مةال العقةل إلةى أقصةى طاقتةه ،والسةعي المةتال

ناصية العلم ،واإلحاطة بكل ما يتطلبه ملية البحث من شروط معرفية ومنهجية.

وبهةةةذا المنطةةةق أنجبةةةل لنةةةا اكمةةةة فقهةةةاء ومتكلمةةةين أمثةةةال المفيةةةد والمريضةةةى

والطوسي ،ومفسرين أمثال الفخر الرازي والطبرسةي والزمخشةري ،وأصةوليأن أمثةال
اكنصةةاري وال راسةةاني والنةةائيني ،وفال سةةفة أمثةةال ابةةن سةةينا وابةةن رشةةد ومةةال صةةدرا

والسيد محمد باقر الصدر.
وبهةةذا المنطةةق ً
أيض ةا سةةاهم المسةةلمون فةةي صةةور االزدهةةار ال ضةةاري بتأسةةيس

المع ةةةارف والعل ةةةوم ل ةةةى اخ ةةةتالف مجااليه ةةةا ،وف ةةةي اكتش ةةةاف وابتك ةةةار المن ةةةاه
والنظريات ،و ل حين كانوا ّرواد العلم وطالبه ّ
وصةنا ه .وقةد ا تةرف لهةم العةالم
بتلةة الر يةةادا ،وإلسةةهامايهم العظيمةةة فةةي رفةةد ال ضةةارا اإلنسةةانية بتلةة المنةةاه

والمعارف والعلوم ،وهنا من المستشرقين من التفةل إلةى أهميةة وقيمةة التعةرف لةى

مناه الع لماء المسلمين ،وفي هذا السيا جاء كتاب اكلماني فرانتز روزنتال مناه

العلم ةةاء المس ةةلمين ف ةةي البح ةةث العلم ةةي ال ةةذي ش ةةرن في ةةه نظ ةةرا الع ةةالم المس ةةلم إل ةةى
المشكالت اكساسية التي يتعلق بالبحث العلمي وأسةاليبه وطرائقةه ،وكيةف كةان

العالم المسلم يفكر يجا يل المشكالت ،و ةن الةرون العلميةة التةي كةان يتصةف
بهةةا العلمةةاء المسةةلمون .وال ش ة أن هةةذ الةةرون العلميةةة كانةةل مةةن نفحةةات منطةةق

االجتهاد ند المسلمين.
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ولعل دم يعرف لماء المسلمين في صر ّ
يفوقهم العلمي لى مفهوم أو فكرا
ّ
الثقافةةة ،كةةان سة ًةببا أساسة ًةيا وقة ً
ةديما فةةي يأخرنةةا ويعثرنةةا اليةةوم ،وصةةعوبة يعاملنةةا مةةع
ً
موروثةا ً
لميةا نسةةتند إليةةه ،ونمسةس مةةن خال لةةه،
فكةرا الثقافةةة ،التةةي ال نملة حولهةةا
وننطلق منه .في حين أن المعارف اإلسالمية المعاصرا يةدين فةي كريةر مةن معارفهةا
ومناهجهةةا ونظريايهةةا إلةةى لة العصةةر الةةذي يفة ّنةو فيةةه المسةةلمون ً
لميةا .ومةةن لة

العصةةر جاءينةةا لةةوم التفسةةير وال ةةديث والفقةةه وأصةةول الفقةةه والكةةالم والفلسةةفة،
ّ
ون ن إلى اليوم لم ّ
نقدم ما هو أرقى مما وصل إلينا.
نغير في يل العلوم ،ولم ،
أما لما ا لم يلتفل لماء المسلمين في ل العصر لفكرا الثقافة؟ فلعل السةبب

أن الثقافة لم يكن وثيقة الصلة بعلوم ومعارف ومنةاه

لة العصةر ،فقةد كانةل

مجةةرد كلمةةة لغو يةةة ال يلفةةل االنتبةةا  ،وال يةةذكر إال فةةي مجالهةةا اللغةةوي ،وال يةةأيي
ال ديث نها باهتمام شديد ،وبنون من الو ي واإلدرا الذي يجعل فكرا الثقافةة
ينقدن في الذهن ،ويدخل في دائرا النظر.
لةةذل أمةةام فكةةرا الثقافةةة ال خيةةار نةةدنا إال أن نتعامةةل بمنطةةق االجتهةةاد ،لكةةي
نبذل كل ما في وسعنا من طاقة قلية ونفسية.

ً
ً
معرفي ةا ممتة ًةدا
وحتةةى نصةةل إلةةى بنةةاء نظريةةة فةةي الثقافةةة ن تةةا أن نبلةةور سةةياقا

يسةا دنا فةةي اكتشةةاف وبنةاء لبنةةات ومكونةةات فكةرا الثقافةةة .و ةةرورا التوقةةف
أمةةةام هةةةذ اللبنةةةات والمكونةةةات با تبارهةةةا خطةةةوات وأطة ً
ةةوارا ب اج ةةة إل ةةى فحةةة ،
ول تكوين المعرفة بها ،ومةن خةال ل هةذا السةيا يتحةدد لنةا بعةن المعةاني والةدال الت
المتعددا للثقافة ،والتي بفحصها والتعرف ليها يسا دنا في بلورا فكرا الثقافة ،أو
في التعرف لى مكونات مهمة وأساسية فيها ،أو يرسةم ًلنةا طريقةا نتنبةه مةن خال لةه
لفكرا الثقافة .المهم أننا ب اجةة إلةى بلةورا مثةل هةذا السةيا  ،وبدونةه ال يكتمةل لنةا
الرؤية حول فكرا الثقافة بسهولة وو ون.
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كمةةا أن ي ديةةد يلة اللبنةةات والمكونةةات يعة ّةد أمة ًةرا ة ً
ةروريا فةةي ي ليةةل فكةةرا
الثقافة ،وبدون هذا التحليل ال نستطيع أن نقوم بتركيب نظرية الثقافةّ .
ويعةد هةذ

الفكرا من اكفكار الالمعة في نظرية الثقافة ند مال بن نبي الذي ّن
قسم دراسة

الثقافةةة إلةةى مةةرحلتين ،مرحلةةة التحليةةل النفسةةي للثقافةةة حسةةب اصةةطالحه ،ومرحلةةة
التركيب النفسي للثقافة .والعمل الذي أنجز مال بن نبةي فةي هةذا المجةال ،يفةتح
لنةا الطر يةةق لمواصةةلة هةةذا العمةةل ،والتةةراكم ليةه ،وهةةو مةةن المفكةةرين الةذي ألهمونةةا
الثقة بإمكانية بناء نظرية لنا في الثقافة.
 - 2القرآن وفكرة الثقافة
هنا إشارات مهمة فةي القةرلن الكةريم يسةتد ي التوقةف نةدها ،والبةدء منهةا

في ي ليل فكرا الثقافة .ومع أهمية هذ اإلشارات إال أنه من النةادر اال لتفةات إليهةا،

والكشةةةف ةةن قيمتهةةا فةةي الكتابةةات العربيةةة واإلسةةالمية التةةي الجةةل فكةةةرا
الثقافة ،مع قلة ومحدودية هذ الكتابات ،و عف يراكمها.

و ةةدم اال لتفةةات إلةةى مثةةل هةةذ اإلشةةارات ،والكشةةف نهةةا ،لعلةةه ممةةا يفسةةر لنةةا

الضعف العلمي والتأخر المنهجي الذي ن ن ليه في مجال بناء فكرا أو نظرية الثقافة.

واإلشارات التي يأيي من القرلن الكريم هي إشارات فائقة اكهمية ،وب اجة إلةى
ً
خصوصا
مزيد من التأمل والنظر حتى نكتسب منها قوا االستلهام وفين المعاني.
في هذا المجال الذي يتعذر لى الباحث ال وض فيه.

ومن هذ اإلشارات القرلنية التي يتصل بتحليل فكرا الثقافة:
ُ ّن
ن
ّن
ً
كل نها .
أوال  :نو ن ل نم نلد نم اك ْس نماء

يكمن أهمية هذ اآلية أنها يتيح لنا النظر في أدل كالم ظهةر إلةى الوجةود حةول

القة اإلنسان بالعلم .وي دد لنا البدايةة التةي ينبغةي أن نبةدأ منهةا فةي ال ةديث ةن
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كل ما يتعلق بالعلم أو المعرفة ،والذي يشمل الثقافة ً
أيضا .ولةيس هنةا بدايةة قبةل
ّ
هذ المرحلة التةي لةم اهلل فيهةا لدم اكسةماء كلهةا .والقةرلن الكةريم هةو الكتةاب
الذي حدثنا ن هذ البداية ،وكةان يفتةرض أن يكةون هةذا الكتةاب يمثةل بدايةة

كةةل حةةديث ةةن العلةةم والمعرفةةة و ةةن الثقافةةة كةةذل  .وكةةم كنةةا ب اجةةة كن
نكتشةةف لنةةا مثةةل هةةذ البدايةةة ،التةةي يصةةعب لينةةا ً
دائم ةا ،الصةةعوبة التةةي يتأكةةد
ويتضا ف في هذا المجال بوجه خاص.

ً
وأمةةام هةةذ اآليةةة يوقةةف المفسةةرون كرية ًةرا ،قة ً
ةديما وحةةديثا ،وأمعنةةوا النظةةر فةةي

المقصود من كلمة اكسةماء ،واكسةماء كلهةا ،ويسةاءلوا مةا هةي هةذ اكسةماء التةي
يعلمهةةا لدم ،و ر ةةها اهلل لةةى المالئكةةة فقةةال  :نأنب ُئةةوني ب نأ ْسة نةماء نهة ُةمالء إن ُ
كنة ُةت ْم
، ، ،
،
نصادق ن
ين .لهذا فقد يعددت في هذا الشأن يفسيرات المفسرين ووجهات نظةرهم،
، ،
ووجدوا أن من الصعب ليهم الجزم في اآلراء التي يوصلوا إليها ،لةذل لةم ينتصةروا

بشكل قاطع لرأي محدد ،فتحدثوا ن أكرر من رأي ،مع الميل لرأي معين.

وهنا من المعاصرين من اي ذ موقف التوقف كالشيخ مصةبان اليةزدي الةذي
طةةرن يسةةاوالت وجةةد مةةن الصةةعوبة جة ًةدا اإلجابةةة نهةةا كمةةا يقةةول ،ومةةع االخةةتالف
الموجود في الروايات المروية ن أئمة لهل البيل ( ليهم السالم) فقد يساءل :ما هي

الميةزا الكامنةةة فةةي هةةذ اكسةةماء ب يةةث جعلتهةةا مهمةةة إلةةى هةةذا ال ةةد؟ وهةةل كةةان
ّ
المالئكة قادرين لى العلةم بهةا أم ال؟ و إ ا كةانوا قةادرين فلمةا ا لةم يعلمهةم اهلل،
ّ
و إن لم يكونوا قادرين ،فهةل يعلمةوا بعةد إخبةارهم مةن قبةل لدم أم ال؟ و إ ا كةانوا
قةةد يعلمةةوا فقةةد أصةةبحوا مثةةل لدم ،وكةةان اهلل ً
أيضةا قة ً
ةادرا لةةى أن يفعةةل هةةذا اكمةةر
بنفسه ،أي يقوم اهلل نفسه بتعليمهم ،فإ ا يعلموا أصبحوا ممهلين ل الفة اهلل(.)1

ويمكن يقسيم التفسيرات المطروحة حول يل اآلية إلى ايجاهين ،بينهما يقةارب

وايصةةال ،ايجةةا يعطةةي العلةةم والعلةةوم لمعنةةى اكسةةماء ،وايجةةا يعطيهةةا معنةةى القةةوا

العلمية وقابلية اكتساب العلوم.
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و ةن االيجةةا اكول ي ةةدي الشةةيخ الطبرسةي الةةذي أجمةةل لراء المفسةةرين قة ً
ةديما،
غالبا ما يرجع إليها المفسرون المعاصةرون ً
وهي اآلراء التي ً
أيضةا الةذين يأخةذون بهةذا
االيجا  .وهذ اآلراء هي:

معان ال فائدا فيها ،وال وجه لربط الفضةيلة
 -1هي معاني اكسماء .إ اكسماء بال ٍ
بهةةا .وقةةد ّنبةه اهلل يعةالى المالئكةةة لةةى مةةا فيهةا مةةن لطيةةف ال كمةةة فةأقروا نةةدما
ن ْ
سألوا ن كرها واإلخبار نها أنه ال لةم لهةم بهةا ،فقةال اهلل يعةالى  :نيةا نلد ُم أ ،نبةئ ُهم
ن
،بأ ْس نمآ ،ئ ،هم.
 -2هي جميع اكسماء والصنا ات و مارا اكر ين واكطعمة واكدوية واستخرا
المعادن وغرس اكشجار ومنافعها وجميع ما يتعلق بعمارا الدين والدنيا.

 -3هي أسماء اكشياء كلها ما خلق وما لم ي لق بجميع اللغات التي يتكلم بها

ولد من بعد .

 -8هةةي ألقةةاب اكشةةياء ومعانيهةةا وخواصةةها ،أي أن الفةةرس يصةةلح لمةةا ا ،وال مةةار

يصلح لما ا .وهةذا أبلةأل كن معةاني اكشةياء وخواصةها ال يتغيةر بتغيةر اكزمنةة واكوقةات،

وألقاب اكشياء يتغير لى طول اكزمنة(.)2

ويتضح من الرأي الرابع أن الشةيخ الطبرسةي يميةل إليةه ويرجحةه لةى بةاقي اآلراء

اكخر ى.

أما االيجا الثاني فقد أشار إليه الشيخ محمةد بةد فةي يفسةير المنةار حيةث ا تبةر

أن اكسماء كلها يشير إلى القوا العلمية التي هي امة للنون اآلدمةي كلةه ،وال يلةزم
من لة أن يعةرف أبنةاو اكسةماء مةن أول يةوم ويكفةي فةي ثبةوت هةذ القةوا لهةم

معرفة اكشياء بالبحث واالستدال ل(.)3

والذي لم ي دي هو أن هذ اآليةة لةم يوظةف فةي مجةال ي ليةل فكةرا الثقافةة،
ً
كريرا بالتأمل فيها ،والتأسيس من
وقد اقترب منها مال بن نبي ولم يتوقف ندها

خال لها ،مع أنه ّ
قدم إشارا مهمة بشةأنها حةين ا تبةر أننةا ربمةا أخطأنةا -حسةب قولةه-
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ً
ً
بسةيطا ،واكمةر لةى كةس
مشةهدا
«فلم نةدر معنةى اآليةة إال لةى أنةه يصةف لنةا
ً
يماما  .فينبغي أن نةر ى هنةا فةي يلة الصةورا الرمز يةة أول مةل جةوهري للعقةل
ل
اإلنسةةاني حةةين يسةةيطر لةةى اكشةةياء ،وهةةو ي لةةع ليهةةا أسةةماءها ،اكمةةر الةةذي لةةم

يستطعه المالئكة» (.)8

ومع أن اقتراب ابةن نبةي مةن هةذ اآليةة جةاء فةي سةيا ب ثةه ةن ي ليةل فكةرا

الثقافة ،وبعد أن يسةاءل ةن :مةا هةي الثقافةة؟ ويوقةف ةن سةمال :كيةف يتكةون

يعر يةةف معةةين فةةي قولنةةا؟ ومةةن هةةذا السةةمال ي ةةدي ابةةن نبةةي ةةن معنةةى االسةةم
و القته بإدرا الشيء ودور في أطوار يكوين المعرفة ،حيث قدم فكرا ّقيمة في
هذا الشأن ،فاالسم -كما يقول« -هو أول يعر يةف للشةيء الةذي يةدخل فةي نطةا

شعورنا ،فهو يصديق لى وجةود  .وهةو القةوا التةي يسةتخرجه مةن الفو ةى المبهمةة،
فتسجله فةي قولنةا فةي صةورا حقيقيةة محةددا .واالسةم بهةذا الو ةع ّ
يعةد إ ن أول
ٍ
ٍ
درجة من درجات المعرفة ،وأول خطوا ن طوها ن و العلم» .وهذا الكالم هةو الةذي
ّن
قرب ابن نبي من يل اآلية ،ولم يكن هي محور ب ثه ،ولو كانل هي محور ب ثةه،
و م إليها ليات أخر ى يتصل بها وبسيا البحث ،لكان بإمكان ابن نبي أن يقدم

لنا إ افة مهمة في ي ليل فكرا الثقافة ،وبناء نظر يةة الثقافةة لةى أسةاس التصةور
اإلسالمي.

وحةةين ن تبةةر هةةذ اآليةةة و القتهةةا بفكةةرا الثقافةةة فةةإن مةةا نسةةتنتجه يتحةةدد فةةي

أمرين مترابطين هما:
ّ
 -1أن اهلل الذي لم لدم هو مصدر العلم والمعرفة واإلدرا  .وبالتالي فإنه ال ينبغي
ّن
ّن
ويوجه ويسخر فيما ي ةالف هةذا المصةدر .ولهةذا فةإن
أن ينفصل العلم ن مصدر ،

أول العلةةةم معرف ةةة اهلل كم ةةا ورد ف ةةي ال ةةديث الش ةةريف ،وأن العلم ةةاء هةةةم ال ةةذين
ْ ن
ي شون اهلل ،قال يعالى :إ ّنن نما ني ْ نشى ن
اهلل ،م ْن  ،نب ،اد  ،ال ُعل نماء وهذا يعني رورا أن
،
يتالزم العلم مع اإليمان باهلل ،وال ينفصةل أو ينقطةع نةه ،أو يتعةارض ويتصةادم معةه.
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ونستنت من ل

رورا العالقة بين الثقافة واإليمان باهلل ،با تبةار أن المقصةود مةن

(اكسةةماء كلهةةا) هةةي القةةوا العاقلةةة فةةي اإلنسةةان التةةي هةةي مركةةز العلةةم واإلدرا ،

والثقافة كذل  .وبهةذ القةوا العاقلةة يكتسةب اإلنسةان المعةارف والعلةوم ومعةاني
اكشياء وخواصها .وبهذ القوا العاقلة أيضا يدر اإلنسان حقائق اكشةياء ،ويتعقةل

حكمتها ومقاصدها ،وبها كذل يهذب اإلنسان نفسه ويجعلها لى أحسن صورا.

 -2يفهم من يل اآلية أن اإلنسان كائن الم و اقل من حيث الطبيعة ،ومزود

فةةي داخلةةه بقابليةةة حيويةةة للةةتع لم واكتسةةاب العلةةم ،يبةةدأ معةةه مةةن مرحلةةة المهةةد،
ً
ويتواصل وال يتوقف إلةى مرحلةة اللحةد ،مصةداقا للحةديث النبةوي الشةريف« :اطلبةوا
العلم من المهد إلى اللحد»  .وفةي البةدء كةان اإلنسةان وكةان معةه العلةم أو قابليتةه،
ن
فاهلل سبحانه ويعالى الذي أخبرنةا ةن خلةق لدم أبةب البشةر ،أول صةفة ي ة ّدي نهةا
ّن
بعد خلقه هي أنه لمه اكسماء كلها ،وبهذا العلم أو قابليته يميز اإلنسان ةن غيةر

م ةةةن س ةةةائر الكائن ةةةات والم لوق ةةةات ،وانفص ةةةل ةةةن الطبيع ةةةة وقوانينه ةةةا الجبر ي ةةةة
ً
ً
ً
ً
ومكرهةا أمةام قةوانين
وسةاكنا
جامدا
كائنا
واإلكراهية ،بمعنى أن اإلنسان ليس
الطبيعة ،و إنما له طبيعة مختلفة .ونشأ هذا االختالف من قدرا اإلنسان لةى الةتعلم
واكتساب العلم ،وبهذ القدرا يضفي اإلنسان معنى اإلنسانية لى ايه.
وبهذا العلم أو قابلية التعلم أو القوا العاقلة يكون اإلنسان ً
قريبةا مةن الثقافةة ،وال
ً
خارجةا نةةه ،أو بعيةةدا نةةه ً
ً
أيضةا .فالثقافةةة هةةي جةةزء مةةن
يكةةون هةةذ الثقافةةة شةةيئا

اكسماء كلها التي يعلمها لدم ،الجزء الةذي يرمةز لمفهةوم اإلنسةان أو لدميةة اإلنسةان.
ولو لم يكةن الثقافةة ً
جةزءا مةن يلة اكسةماء لمةا كةان فةي مقةدور اإلنسةان التعةرف
ليهةةا ،والتخلةةق بهةةا .والثقافةةة هةةي التةةي يعطةةي معنةةى إنسةةانية اإلنسةةان ،وهةةي التةةي

ي رر من جبرية قوانين الطبيعة وهيمنتها ،وهي التي يقوم بدور يهذيب اإلنسان من
داخله ،وي رر من سيطرا الغرائز و إكراهات اكهواء والشهوات.
ُ
ن ن ن ُ نن ْ ُ
وحي نف نق ُعوا نل ُه نساج ،د ن
ً
ين.
ثانيا  :ف ،إ ا نس ّو ْيت ُه نونفخل ،ف ،يه ،من ّر ،
،
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التفل إلى هذا اآلية أستا لم االجتمان الدكتور محمةود الةذوادي الةذي اشةتغل
ّن
وقدم في هذا المجال كتابات ومملفةات
لى دراسة ما أطلق ليه بالرموز الثقافية،

قيمةةة وجةةادا ،كشةةفل ةةن مسةةتوى بةةديع فةةي الجهةةد المعرفةةي والمنهجةةي .ولعةةةل
ً
واهتماما بهةذا المجةال ،ففةي ةام
الدكتور الذوادي من أكرر الباحثين العرب ناية
ً
كتابا باللغة اإلنجليزية بعنوان ن و لم اجتمةان إسةالمي للرمةوز الثقافيةة
 1991نشر

كم ةةا نش ةةر العدي ةةد م ةةن الكتاب ةةات والدراس ةةات اكخ ةةر ى ف ةةي ةةدد م ةةن المج ةةالت

والدوريات الفكرية العربية.

ويقصد الذوادي بالرموز الثقافية اللغة والفكر والعقائةد والمعرفةة والقةيم والمعةايأر

الثقافيةةة والقةةوانين واكسةةاطير ..التةةي يميةةز أكرةةر مةةن غيرهةةا مةةن الصةةفات الجةةنس
البشري ن غير من اكجناس اكخر ى .وقد وجد الذوادي -كما يقةول -أن هنةا
حاجة إلى ّ
يبن ي منظور مختلةف ةن المنظةور التقليةدي السةائد فةي العلةوم االجتما يةة

ً
متوازنا يدرس الرموز الثقافية من الداخل ،ومةن
ال ديثة ،لى أن يكون هذا المنظور
ال ةةار

لةةى حةةد سةةواء ،ويركةةز لةةى الجوانةةب الم سوسةةة والملحوظةةة إلةةى جانةةب

الجوانب الذايية والمتعالية للرموز الثقافية .ويجيب لى بعن اكسئلة ال اصة بالرموز

الثقافية التي لم يررهةا العلةوم االجتما يةة ال ديثةة ،أو لةم يكةن يهةتم باإلجابةة نهةا،

وإلهمال هذ العلوم للجوانب الذايية والمتعالية للرموز الثقافية -حسب رأي الذوادي-
أسباب غير مو و ية ،وغير محايةدا ً
لميةا فةي يعاملهةا مةع الرمةوز الثقافيةة ،وبالتةالي

فإن مصداقية رصيد هذ العلوم مةن مفةاهيم ونظر يةات وأطةر فكر يةة حةول الرمةوز
الثقافيةةة يشةةكو كرية ًةرا مةةن القصةةور لةةى حة ّةد وصةةفه .لهةةذا اختةةار الةةذوادي المنظةةور
اإلسالمي لدراسة الرموز الثقافية.
ن
ولكةةي نتعة ّةرف لةةى هةةذا المنظةةور اإلسةةالمي حةةول طبيعةةة الرمةةوز الثقافيةةة ،فلةةيس

هنةةا -فةةي نظةةر الةةذوادي -أفضةةل مةةن القةةرلن الةةن

المرجعةةي اكول فةةي اإلسةةالم،

الةةذي ي ةةدثل فيةةه العديةةد مةةن اآليةةات وبكريةةر مةةن الو ةةون ةةن الطبيعةةة البشةةرية
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لإلنسةةان .ومةةن بةةين هةةذ اآليةةات اختةةار الةةذوادي ليتةةين لوصةةفهما بالكامةةل العناصةةر
يكون الطبيعة البشرية ،وهما قوله يعةالى  :نو إ ْ نق نةال نر ُّبة ن ل ْل نم نال ئ ن
ّ
ك ،ةة
، ،
اكساسية التي ،
،
ُ
ّ ن ٌ ن ن ً ّ ن ْ ن ّ ْ ن ن ّن ْ ُ
ن ن ن ُ نن ْ ُ
وحةي
ون  ،ف ،ةإ ا نس ّةو ْيت ُه نونفخةل ،ف ،يةه ،مةن ّر ،
،إ ،ني خا ،لق بشرا ،من صلص ٍال ،من حم ٍإ مسةن ٍ
نف نق ُع ْوا نل ُه نساج ،د ن
ين.
،
فالطبيعةةة البشةةرية حسةةب هةةايين اآليتةين ،مزدوجةةة التركيبةةة ،فهةةي يتكةةون مةةن
طين ،ومن نفخة الرون اإل لهية.
ويتساءل الذواديّ :
أي هذين العنصةرين أكرةر أهميةة بالنسةبة لكينونةة الطبيعةة

البشرية من وجهة النظر القرلنيةة؟ ويجيةب :إن محاولةة فهةم معنةى اآليتةين ،قةد يقةود
إلى القول بأن القرلن يعطي أهمية أكبر إلى النفحة الروحية اإل لهية التي ي توي ليها
الطبيعةةة البشةةرية ،إ إنةةه طلةةب مةةن المالئكةةة السةةجود آلدم بعةةد ولةةيس قبةةل حةةدوي

النفخةةة الروحيةةة اإل لهيةةة فةةي ات لدم .وحةةين يرجةةع الةةذوادي إلةةى التفاسةةير القرلنيةةة
ُ
نن ْ ُ
وحةي يةر ى أن أقةرب التفاسةير فةي ي ديةد معنةى
لتحديد معنى  نونفخل ،ف ،يه ،من ّر ،
هذ اآلية ،ما هب إليه يوسف لي بقوله« :إن نفخة اهلل لروحةه فةي اإلنسةان يعنةى
أن اهلل قةةد أ طةةى اإلنسةةان معرفةةة و إرادا يشةةبه معرفةةة و إرادا اهلل ،و نةةد اسةةتعمال

اإلنسةةان لهمةةا ب ةةق فإنهمةةا قادريةةان أن يمنحةةا اإلنسةةان التفةةو والسةةمو لةةى بقيةةة

اكجنةةاس ال يةةة اكخةةر ى» .ويتمس ة الةةذوادي فةةي هةةذا التفسةةير بمقولةةة :إن كلمةةة
الرون يعنى المعرفة واإلرادا شةبه اإل لهيتةين اللتةين ُم ،ن نحتةا لإلنسةان فقةط ،وبهمةا يفةو
جنس اإلنسان لى بقية اكجناس اكخر ى.

لذل ير ى الةذواد ي أن التحليةل المو ةو ي للةن

القرلنةي المةذكور يشةير بكةل

و ةةون إلةةى يفةةو وسةةيادا جةةنس اإلنسةةان لةةى بقيةةة اكجنةةاس اكخةةر ى .فمةةن جهةةة

يرج ةةةع العل ةةةوم االجتما ي ةةةة ال ديث ةةةة مث ةةةل ل ةةةم االجتم ةةةان و ل ةةةم ال ةةةنفس و ل ةةةم
اكنثروبولوجيا ّ
يفو الجةنس البشةري لةى بقيةة اكجنةاس اكخةر ى إلةى يميةز اإلنسةان
بمهارات الم الرموز الثقافية ،ومن جهة ثانية يستوحي من الن

القرلنةي أن سةيادا
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اإلنسةةان وخالفتةةه فةةي الكةةون يريبطةةان بنفخةةة رون اهلل فةةي صةةميم ات اإلنسةةان،

وفي يقدير الذوادي أنه ال يكاد يوجد أي يناقن بين المنظورين .والنتيجة التي يريد

أن يصل إليها الذوادي ،أنه يمكن ا تبار أن الرؤ يةة القرلنيةة ينظةر إلةى الرمةوز الثقافيةة
لى أنها جزء من نفخة رون اهلل فةي اإلنسةان ،كمةا يسةتوحي مةن القةرلن الكةريم

أن الرموز الثقافية ات جذور أصول إلهية ماورائية ،ومن ثم فلها يجليات ميتافيزيقيةة

في ثنايا السلو البشري(.)5
الن

يكشةةف هةةذا التحليةةل العلمةةي الرصةةين مةةن جهةةة ةةن أهميةةة وقيمةةة العةةودا إلةةى
القرلنةي فةي مجةال دراسةات وأب ةاي العلةوم االجتما يةة واإلنسةانية ال ديثةة.

ويكشف من جهة أخر ى ن أهمية وقيمة اختبار ما لدينا من مفاهيم ويصورات لها
القة بفكرا ونظرية الثقافة .وهذا االختبار والتجريب ّ
يعد ً
ً
أساسيا فةي بلةورا
شرطا

ّ
مكونات و ناصر نظرية الثقافية.
وي ديد فكرا الثقافة ،وفي الكشف ن
ْ ْ
ّن
نن
ً
ثالثا :اق نرأ ،ب ْاس ،م نر ّ ،ب ن ال ،ذي خل نق.
ً
كريرا ما د يل إلى يعميق النظر في ال قةل الةدال لي لهةذ اآليةة ،ولكلمةة (اقةرأ)
بوجةةه خةةاص .لكةةون هةةذ اآليةةة مةةع اآليةةات اكربةةع التةةي يليهةةا ،هةةي أول مةةا نةزل مةةن

القرلن الكريم ،وبهذا اال تبار يكون لهذ اآليات حكمة السبق في النزول.

وكةةان يفتةةرض لهةةذ اآليةةة أن يلفةةل النظةةر بقةةوا لفكةةرا الثقافةةة فةةي التصةةور
اإلسالميّ ،
لشدا االريباط بين كلمة (اقرأ) وبين فكرا الثقافة .فالد وا إلى (اقرأ)
هي د وا إلى أمر ما ،لكنها د وا إلى الثقافة ً
أيضا ،والثقافة قد يبدأ من (اقرأ) .فإ ا
أخةةذنا الثقافةةة بمعنةةى إصةةالن الةةذهن ،وينميةةة الملكةةات الفطر يةةة ،ويهةةذيب القةةدرات
الفكرية ،فالش أن هةذا المعنةى وثيةق الصةلة بةة(اقرأ) التةي يفيةد اكمةر بةالقراءا مةن

جهةةة ،واالسةةتمرار لةةى هةةذا اكمةةر مةةن جهةةة أخةةر ى ،و ةةدم التوقةةف واالنقطةةان ةةن

اكتساب العلم .و إصالن الذهن إنما يتحقق بالقراءا واالستمرار ليها ،وبهذا الفعل
ً
أيضا يتحقق ينمية الملكات الفطرية ،ويهذيب القدرات الفكرية.
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كمةا أن الثقافةة يبةةدأ بعةد (اقةةرأ) وال يبةدأ قبلهةا ،وهةةذا يعنةي أن (اقةةرأ) هةي بدايةةة

الثقافة ومقدمتها .والذي نستفيد من (اقرأ) هةو نفةي الجهةل بكافةة صةور  ،وبهةذا
النفي يبةدأ الثقافةة ويةنهن ،فالثقافةة هةي نقةين الجهةل ،وشةديدا االريبةاط بالةذي

يرفع الجهل ،وهو (اقرأ).

ومن دال الت (اقرأ) أنها خطاب موجه إلى كل إنسان ،وليس إلى فئةة أو شةري ة

معينة من الناس .و إلى اإلنسان في كل اكزمنة والعصور ،وال يتحةدد بةزمن أو صةر
ُّ
ّ
ّ
معةةين .وهةةذا يعنةةي أن كةةل إنسةةان مطالةةب بةةالتعلم ،والتعقةةل ،والترقةةف ،وهةةو الةةذي

ينبغي أن يبادر لهذا العمل ،ويستمر ليه بدون يوقةف أو انقطةان ،وهةذا االسةتمرار هةو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
شرط لتحقق الغرض ،ولتمثل فعل التعلم والتعقل والترقف.
ْ ْ
والمطلوب ليس مجرد القراءا فحسب ،و إنمةا يصةويب هةذ القةراءا اق نةرأ ،ب ْاس ،ةم
نر ّ ،ب ن  ، فكل شيء في اإلسالم يبدأ بة(باسم اهلل) الةذي هةو خةالق كةل شةيء فةي
ّ
ّ
هذا الكون ،ولكي ي شى اإلنسان ربه في يعلمه ويرقفه ،وبهذ ال شةية يلهةم اهلل
ن ُ ْ ن ْ ْ ن نن ُ
ً
اإلنسان ال كمة التي يميي اإلنسان ً
ك نمةة فق ْةد أو ،ي نةي
خيةرا
كريةرا  نومةن يةمت ال ،
نخ ْي ًرا ن
ك ،ر ًيرا .وفي ال ديث النبوي الشريف« :رأس ال كمة ال شية من اهلل».
ْ ْ
ّن
نن
ودائرا (اقرأ) يتسةع بايسةان ال لةق اق نةرأ ،ب ْاس ،ةم نر ّ ،بة ن ال ،ةذي خل نةق : لقةد أراد اهلل
سبحانه ويعالى من اإلنسةان أن يتأمةل فةي كةل مخلوقةات هةذا الكةون ،مةن ةالم
اإلن سةةان إلةةى ةةالم ال يةةوان والنبةةات ،ومةةن ةةالم اكرض إلةةى ةةالم السةةماوات ،ومةةن
أصةغر شةيء وهةةي الةذرا إلةةى أكبةر شةيء وهةةي المجةرا .ووراء كةةل هةذ الم لوقةةات
ّ
ّ
ويتمكن منةه ،ويسةخر
هنا لم أراد اهلل من اإلنسان أن يكتسبه ويتعرف ليه،

لعمران الدين والدنيا.
ً
وأشرف هذ الم لوقات هو اإل نسان الذي ّ
فضله لى كريةر ممةا خلةق يفضةيال،
ن
ولهذا خصه بالذكر  نخ نل نق اإل ننس ن
ان ،م ْةن ن ل ٍةق واإلنسةان الةذي خلةق مةن لةق مةن
،
أيةةن لةةه العلةةم؟ وكيةةف يكتسةةب الكرامةةة؟ ويأييةةه الجةةواب والنةةداء ْ اقة نةر ْأ نو نر ُّب ة ن
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ّن
ن
ّن
ن
نّ ْ ن ن
ن ن ن
اك ْ
ان نمةا ل ْةم ني ْعل ْةم ولهةذا ينبغةي أن يقةرأ اإلنسةان
ك نر ُم ،ال ،ذي ن ل نم ،بالقل ،م ،ن ل نم ،اإل نس
باسم ربه الذي خلق ،وربه اككرم.

وبالنظر إلى مجمون هذ اآليات نالحظ أنها يتحدي ن مرحلتين ،مرحلة ال لق

ومرحلةةة العلةةم والةةتعلم .مرحلةةة ال لةةق هةةي مرحلةةة التكةةوين الطبيعةةي والبيولةةوجي
ن
لإلنسان التي أشارت إليها لية  نخ نل نق اإل ننس ن
ان ،م ْن ن ل ٍةق .ومرحلةة العلةم والةتعلم هةي
،
مرحلةةة التكةةوين الروحةةي واكخال قةةي لإلنسةةان ،وبهةةذ المرحلةةة يكتسةةب اإلنسةةان
ْ ْ ن ن ُّ ن ن
اك ْ
كة نةر ُم ،ويتغلةةب لةةى الضةةعف الةةذي فةةي داخلةةه ،والشةةعور
الكرامةة اقة نةرأ و ربة
بةةالعجز واالفتقةةار ،لينتقةةةل مةةن الو ةةةع الطبيعةةي والبيولةةوجي والغرائةةزي إلةةى الو ةةع

الروحي والجمالي واكخالقي.

وهذ الفكرا لها أساس متين في الدراسةات التةي يناولةل فكةرا الثقافةة ،فقةد

أشةةار إليهةةا وباهتمةةام ييةةري إيجلتةةون ،وهةةو يتتبةةع الثقافةةة فةةي طبعايهةةا الم تلفةةة ،فةةي

كتابةةه فكةةرا الثقافةةة  ،حيةةث ا تبةةر أن الثقافةةة هةةي التةةي ينقلنةةا مةةن الطبيعةةي إلةةى
واالفتقةةار فةةي

الروحةةي ،وال اجةةة إلةةى الثقافةةة يشةةير إلةةى وجةةود ةةرب مةةن الةةنق
ُ
الطبيعة ،كما يشير إلى أن قدرينا لةى االريقةاء إلةى ًر ى ال يطولهةا بقيةة نظرائنةا مةن
مخلوقات الطبيعة ،هي أمر روري يفر ه شةرطنا الطبيعةي ،الةذي هةو ً
أيضةا شةرط
ّ
غير طبيعي إلى ّ
حد بعيد ً
قياسا بشرط أولئ النظراء .ون ن من نهذب أنفسنا كما
يضيف إيجلتةون ،وبةذا نكةون مثةل صلصةال بةين أيةدينا ،حيةث يجتمةع فةي الجسةد
الواحد ايه كل مةن الضةال والمهتةدي ،ال ةاطل ّ
والقةديس ،أمةا لةو يركةل طبيعتنةا
الفاسدا وشأنها فما كانل يستطيع أن يةنهن مةن يلقةاء نفسةها إلةى نعمةة الثقافةة،

مةع العلةةم أن هةذ اكخيةةرا ال يمكةن أن يفةةرض ليهةا نةةوا ،والبةد بةةاكحر ى مةةن أن
يقةةيم نو ً ةا مةةن التعةةاون مةةع الميةةول الفطر يةةة فةةي الطبيعةةة ايهةةا ،كيمةةا ي ةةث هةةذ

الطبيعة ويدفعها إلةى التعةالي لةى ايهةا .فالثقافةة -والكةالم مةازال إليجلتةون -مثةل
ً
ُ ّ
ً
إمكانية من الطبيعةة البشةرية كيمةا يكةون لهةا ً
ياليةا
مثل
النعمة البد أوال من أن ي ،
أن ينغرز ويقتحم(.)1
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وجاء في معجم اككاديمية الفرنسية الذي انكب -كما يقول لويس دوللو في

ام 1992م -لدراسة كلمة الثقافة ،و إ ادا يعريفها وي ديث مفهومها ،أن الثقافة

ي ةةدد فةةي المعنةةى المجةةازي والعةةام بةةالرجون إلةةى الطبيعةةة ،ب يةةث يضةةاف العبقر يةةة

البشةةرية إلةةى الطبيعةةة لتعةةديل مواهبهةةا و طاءايهةةا و إنمائهةةا .وبالنسةةبة لإلنسةةان يفيةةد
اهتمامةةه المةةنظم والمنهجةةي بتطةةوير مواهبةةه النظر يةةة ،و ل ة بدراسةةة اآلداب والعلةةوم

والفنون ،وبالمالحظة والتفكير(.)9
ن ن ً ن ّنً ن ن
ً
كش نج ٍرا نط ّ،ي نب ٍة.
رابعا  :ك ،لمة ط ،يبة
يعكةس هةذا التشةةبيه البةديع بالغةة القةةرلن الكةريم التةي ال يعلةةو ليهةا ّ
أي بالغةةة

أخةةر ى ،ويعبةةر ةةن حكمةةة متعاليةةة ب اجةةة إلةةى مز يةةد مةةن التأمةةل والنظةةر .فةةالقرلن

الكريم يصور لنا بهذا التشبيه كيف أن الكلمةة لهةا قةوا الثبةات والتجةذر والرسةو
ن ُ ن
ن
كالشجرا التي أ ْصل نها ث ،اب ٌل ،ولها قوا الرفعة والعلو كالشجرا التي ف ْر ُ نهةا ،فةي
ُ ْ ُ ُ ن ن ُ ّن
ّن
ين.
ح
ل
الس نماء ،ولها قوا العطاء واستمراريته كالشجرا التي يم ،يي أكلها ك
،
ٍ
ولعةةل فةةي هةةذا التشةةبيه مةةا يلفةةل النظةةر إلةةى يشةةابه اكطةةوار التةةي يمةةر بهةةا الكلمةةة،
باكطوار التي يمر بها الشةجرا ،وأهميةة أن نجةري مثةل هةذ المقارنةات والمقاربةات بةين

مثال الكلمة ومثال الشجرا.

والكلمة التي ينتمي إلى الم الةذهن أفضةل يجسةيم لهةا هةو فةي صةورا الشةجرا
التةةي ينتمةةي إلةةى ةةالم ال ةةس .وهةةذا التصةةوير ّ
ينبةةه إلةةى أهميةةة وقيمةةة االقتةةران بةةين
،
مقةةوالت الةةذهن ،ومقةةوالت ال ةةس ،و ةةرورا التعا ةةد بينهمةةا .ويكمةةن أهميةةة هةةذا
االقتةةرا ن فةةي أن النةةاس يريبطةةون بالشةةجرا فةةي حيةةايهم اليوميةةة ،فهةةي مةةن مصةةادر
يشهم ورزقهم ،ويتعلقون بها لما ي تاجه منهم من ر اية واهتمام ،وبسةهولة يلتفتةون

إليهةةا ،لكةةنهم قةةد ال يلتفتةةون بةةنفس القةةدر واالهتمةةام إلةةى أهميةةة وقيمةةة الكلمةةة فةةي

حيايهم ،وفي بناء مجتمعايهم.

وبالتأكيد ليس المقصود مةن الكلمةة ،يلة الكلمةة المفةردا التةي يقابةل الجملةة
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المركبة في اللغة العربية ،و إنما المقصود منها ما هو أوسع من ل  ،والتي باإلمكان
أن نمثل لهةا بالشةجرا التةي لهةا جةذور وسةا وأغصةان وأورا وثمةار ،وبالكلمةة التةي

يفترض أن يكون لها ناصر ومكونات متعددا كما هي الشجرا.

وليس باستطا ة الكلمة أن يكون لها قوا الثبات والرسو كما هةي الشةجرا،

إال إ ا كان ةةل ش ةةديدا التفا ةةل واال نةةةدما ف ةةي الةةةنظم والتكوين ةةات السةةةلوكية

واكخالقية والجمالية للمجتمع ،وبدون هذا التفا ل واالندما يفتقد الكلمة ناصر

ومقومات ال ياا والبقةاء .وبمعنةى لخةر أن مةر الكلمةة هةو مةن مةر المجتمةع ،وبقةاء
ً
الكلمةةة هةةو مةةن بقةةاء المجتمةةع .وكيةةف أن مةةر المجتمعةةات يكةةون طةةويال ،هكةةذا
يكون مر الكلمة ً
أيضا ،وبدون هذ العالقة ال يكون للكلمة مر طويل.
وهذا يعني أن هذ الكلمة ،لها مضمون اجتما ي ام ،يتجاوز البعد والمضمون،

الفردي ،ولو كانل العالقة بالكلمة يتحدد في نطا الفرد ،لما كان في مقدورها
ً
أن ّ،
يعمر طويال.
ّ
يقرب مفهوم الكلمةة مةن فكةرا الثقافةة،
وهذ التصويرات والدال الت واكبعاد، ،

كما لو أن المقصود من يل الكلمة هو الثقافة ،أو بإمكاننا ن ةن أن نفهةم الثقافةة

مةن دال الت يلة الكلمةةة مةةع مةةا بينهمةةا مةن اشةةترا  ،با تبةةار أن الكلمةةة ينتمةةي إلةةى

الم الثقافة .ولو كانل الثقافةة فكةرا مختبةرا ومتجليةة لةدينا بكةل مةا يشةير إليةه
مةةن دال الت ومعةةان لوجةةدنا فةةي مضةةامين ودال الت يل ة اآليةةة مةةا ّ
يقر بنةةا بشةةدا مةةن
ٍ
فكرا الثقافة.
والغربيون الةذين اختبةروا فكةرا الثقافةة ،قر بةوا هةذا الفكةرا مةن مثةال الشةجرا

التةةي كانةةل حا ةةرا فةةي يصةةويرات بعضةةهم ،فقةةد نقةةل ةةن اكديةةب اكلمةةاني غويةةه

قولةةه« :الثقافةةة حةةين ال يبةةرن النظر يةةة يصةةبح رماديةةة ،ولكنهةةا سةةتغدو حةةين يتصةةل
بضمائرنا خضراء كالشجرا الذهبية للحياا» (.)4

وأكرر من ل أن اكوروبيأن يعرفوا لى الثقافة ن طريق الزرا ةة التةي يرجةع
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إليهةةا الجةةذر اكساسةةي لكلمةةة الثقافةةة حيةةث كانةةل يعنةةي نةةدهم حةةري اكرض

وزرا تها .ولهذا ير ى مال بن نبي أن يعرف اكوروبيأن لى كلمة الثقافة له ال قةة
بطبيعة النفسية اكوروبية ً
موما ،والنفسية الفرنسية بشكل خاص .و ل ال تبار أن
اكورو بةةب هةةو إنسةةان اكرض وال ضةةارا اكوروبيةةة هةةي حضةةارا الزرا ةةة .و ليةةه فةةإن
العمليات التي يستنت من اكرض خيرايها كال ري والبذر وال صاد ،لهةا بالضةرورا
دور هام في نفسية اإلنسان اكوروبب ،كما لها دور هام فةي صةياغة رمةوز حضةاريه.

إ إن الزرا ة هي العملية التي يضم بين دفتيهةا جميةع العمليةات السةابقة ،فهةي التةي
ي دد وينظم إنتا اكرض .فإ ا حدي في بعن الظروف أن يعاظم إنتةا الفكةر،

فلةن يكةون هنةةا غرابةة إ ا مةةا أطلةق ليةةه الرجةل الفرنسةةي كلمةة  cultureالتةةي
ّن
ً
شخصةةل وصة ّنةنفل ً
ً
واقع ةا
مجازي ةا ،بيةةد أن هةةذ االسةةتعارا قةةد
يعنةةي الزرا ةةة إطالق ةا

اجتما ًيةا لةةم يكةةن مة ً
ةدركا ،فاالسةةتعارا حةةين أطلقةةل لةةى الواقةةع االجتمةةا ي قةةد
ً
ً
جديدا هو مفهوم الثقافة.
مفهوما
خلقل
والكلمةةة التةةي يةةد و إليهةةا اآليةةة الكريمةةة هةةي الكلمةةة الطيبةةة التةةي فيهةةا صةةالن

ويهةةذيب قةةول النةةاس وفطةةريهم ،والتةةي ينمةةو وينغةةرس ويترسةةخ فةةي قةةول النةةاس
كالش ةةجرا الطيب ةةة .و إل ةةى جان ةةب الكلم ةةة الطيب ةةة هن ةةا الكلم ةةة ال بيث ةةة ،وه ةةي

كالشجرا ال بيثة التي اجترل من فو اكرض وما لها من قرار.
ّن
ن ن ن نْ
ن
ّن ن
ن
ً
اهلل.
اهلل ال ،تي ف نط نر الن ناس ن ل ْي نها ال ي ْب ،ديل ،ل ل ،ق ،
خامسا ،  :ف ْط نرا ،
ً
جميعا لهم طبيعة إنسانية واحدا ال يتبةدل وال يتغيةر،
يشير هذ اآلية إلى أن الناس
وبهذ الطبيعة ي تلف اإلنسان ن غير من الكائنات والم لوقات اكخر ى.

ومنةةذ أن خلةةق اهلل اإلنسةةان فطةةر لةةى هةةذ الطبيعةةة التةةي جعلتةةه فةةي أحسةةن

صورا ،كما جعلته أميةل إلةى نو ةه فةي االشةترا واال نةدما معهةم .وبهةذ الطبيعةة
ً
أيضا استطان اإلنسان أن يبني لنفسه اجتما ً ا يعيش فيه ،ويريبط بةه ،و يةأنس معةه.
وبدون هذ الطبيعة ما كان بإمكان اإلنسان أن يأيلف مع غير من البشر ،كما
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هو ال ال في كل الم لوقات ،فالنحلة يعيش في مجتمع النحل ،والنملة يعيش في

مجتمع النمل ،وهكذا سائر أنوان ال يوانات اكخر ى.

ومن هذ اآلية نبرهن لى أن اإلنسان لم يكن من فصيلة ال يوانات ،وأنةه ظةل

يتطور بصورا يدريجية حتى وصل إلى ما وصل إليه ،كما يةذهب إلةى لة النظر يةة

الدارونية المتهافتة .فاإلنسان منذ أن خلقه اهلل فطر لى فطريه التي ال يبديل فيها.

وفطرا اهلل يأبى لى اإلنسان أن يكون من فصيلة ال يوانات ،أو لى شةاكلتهم.
فبهذ الفطرا ّ
كرم اهلل اإلنسان ،ورفع منزلته ،وجعله من أكمل الم لوقات ،وقةال
نن ْ ن نْ ن
ان في نأ ْح نسن ني ْقو يم كما برهن ً
ن
أيضا العلم ال ديث.
يعالى :لقد خلقنا ،اإل ننس ،
ٍ ، ،
وقد أبلأل اهلل اإلنسان بهذ الكرامة حينما صرن له بذل  ،وليس هنا كرامةة
يفو هذ الكرامة بعد أن فطر اهلل اإلنسان لى فطريه.
ّ
االد ةةاء بةةأن اإلنسةةان ي مةةل معةةه ال طيئةةة منةةذ أن
وي ةةالف هةةذ اآليةةة كةةذل
،

خلقه اهلل سبحانه ويعالى ،وأنه جةاء إلةى ال يةاا بهةذ ال طيئةة التةي يصةاحبه ويبقةى
معةةه ،ويشةةعر بالةةذنب د ً
ائم ةا مةةع اريكةةاب ال طيئةةة أو بةةدونها .وفةةي حةةين أن اآليةةة
ّ
يذكر اإلنسان بأن أصله مفطور لى فطرا اهلل منذ خلقه ،وال يناسب هذ الفطةرا

ّ
االد اء بأن اإلنسان ي مل معه ال طيئة منذ والديه .وهةذا ال يعنةي لةى اإلطةال أن
،

اإلنسان معصوم ن ال طأ .وهنا فر بةين أن يصةدر ال طةأ مةن اإلنسةان ،و بةين
ً
مفطورا لى ال طيئة.
أن يكون اإلنسان
والفطرا هي مصدر التهةذيب ،ومصةدر الملكةات ال يةرا فةي اإلنسةان ،وهةذا هةو

منشأ العالقة بين الفطرا والثقافة .فالثقافة ي اول أن يصل إلةى يلة الفطةرا لكةي
ّ
ينمي الملكات ال ّي را ،ويبعةث طاقةة التهةذيب فةي اإلنسةان .وبةدون هةذ الفطةرا ال
ّ
نعلم ما مةدى يةأثير الثقافةة لةى اإلنسةان ،وي لقةه بالثقافةة ،ومةن جهةة أخةر ى لةيس
بمقدور الثقافة أن يكون لها يأثير لى اإلنسان إ ا لم يكن له استعداد وقابليةة مةن

داخلةةه لةةى اسةةتقبال لة التةةأثير القةةادم مةةن الثقافةةة ،والفطةةرا هةةي اإلطةةار ال يةةوي
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الستقبال مثل يل التأثيرات والتفا ل معها في مجال التهذيب.

ولعل من أوثةق الةروابط بةين الفطةرا والثقافةة ،أن الفطةرا جةاءت لتأكيةد قابليةة

اإلنسان للتهذيب ،وأنه ي مل في داخله هذ القابلية ،وال يمكن لةه أن يتخلةى نهةا

كلها بإراديه ،أو بدون إراديه ،ومهما كان حجم ونون الشر وال طأ الذي صدر مةن
اإلنسان .كما ال يمكن لهةذ الفطةرا أن يضةمحل أو يتال شةى ،وبالتةالي فةإن نةواز ن

ال ير يظل موجودا في اإلنسان بالقوا أو بالفعل.

وهةةذا مةةا ير يةةد الثقافةةة لكةةي يصةةل إلةةى اإلنسةةان ويقةةوم بتهذيبةةه ،وينميةةة الميةةول
والملكةةات ال ّي ةرا فيةةه .وبسةةبب هةةذ الفطةةرا التةةي ال يمكةةن لهةةا أن يض ةمحل فةةإن
بمقةةدور الثقافةةة أن يكةةون مصةةدر يهةةذيب لكةةل إنسةةان ،وال ينعةةدم يأثيرهةةا فةةي أي

إنسةةان .وهةةذ الفكةةرا فةةي غايةةة اكهميةةة نةةد الةةذين يبحثةةون ةةن فكةةرا الثقافةةة،

معان ودال الت.
ويتأملون فيما يشير إليه من ٍ

واهلل سبحانه ويعالى فطر اإلنسان لى فطريه ليكون هو المثل اك لى لإل نسان،
ّ
حتةةى يةةريبط بةةه ،ويتخل ةق بأخالقةةه ،ويتعة ّةرف لةةى أسةةمائه ،و يةةممن برسةةله وكتبةةه
ومالئكته وباليوم اآلخر.

هةةذ بعةةن اإلشةةارات مةةن القةةرلن الكةةريم التةةي يلفةةل النظةةر لفكةةرا الثقافةةة،
وأهمية العودا إليها في اختبار هذ الفكرا ،وفي ّ
التعرف ليها.
ن
ّ
الكتةاب بشةةكل مقتضةةب وبةةدون
وهنةةا إشةةارات أخةةر ى ي ة ّةدي نهةةا بعةةن
ّ
يوسع ،فقد جاء في كتاب الثقافةة الرسةالية أن الكلمةة التةي أطلقهةا القةرلن بديلةة
ن الثقافة هي البصيرا ،كما أطلق كلمة الهةدى وال كمةة بديلةة ةن الفلسةفة.

فالبصيرا هي الثقافة المفضلة التةي يهةدف إلةى إصةالن اإلنسةان ،و إصةالن سةلوكه،

بينما الهدى هي المبادئ العامة لهذ الثقافة.

وهذا الربط بين البصيرا والثقافة جاء لى خلفيةة يعريةف الثقافةة بأنهةا المعةارف
التي يعطي اإلنسان بصيرا في ال ياا ً
ونورا يمشي به في الناس(.)9
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وبالتأكيد سوف نكتشف إشارات أخةر ى كلمةا حاولنةا اختبةار فكةرا الثقافةة

وحقلها الدال لي لى وء ليات القرلن الكريم.
 - 3اللغة العربية وفكرة الثقافة

قةةدمل لنةةا اللغةةة العربيةةة إشةةارات شةةديدا اكهميةةة حةةول فكةةرا الثقافةةة .وكةةان
بإمكةةان هةةذ اإلشةةارات أن يسةةا دنا منةةذ وقةةل مبكةةر فةةي التعة ّةرف لةةى فكةةرا
الثقافة ،و إمكانية اختبار هةذ الفكةرا ويطويرهةا لالنتقةال بهةا مةن دائةرا اللغةة إلةى

دائرا المفهوم.

وأهمية اللغةة فةي هةذا المجةال هةي أنهةا يرجةع بنةا إلةى اكصةل الةذي جةاء منةه اسةم

الشةيء ،ويعرفنةةا لةى اسةةتعمااليه المتعةددا ،وربةةط كةل اسةةتعمال بقرينةة مةةن ةةالم
ال س يارا ،ومن الم الذهن يارا أخر ى ،أو بهما ً
معا يارا ثالثةة .كمةا يشةرن لنةا مةا
ّ
ويطو ر ،ومنشأ هذا ّ
يغير ّ
طرأ لى يل االستعماالت من ّ
والتطو ر ويفسير .
التغير
وبةةدون العةةودا إلةةى اللغةةة ال يكتمةةل ال ةةديث ةةن اختبةةار فكةةرا الثقافةةة ،ويتبةةع

سياقها ،فاللغةة لهةا موازينهةا وأحكامهةا ،ولهةا بقريتهةا ويجار بهةا ،لهةا حقلهةا الةدال لي

الذي يتعدد فيه المعةاني والةدال الت ب سةب يعةدد اسةتعماالت الكلمةة واشةتقاقايها،
ّ
ويغير حركايها وأبنيتها.
ً
معةان ودال الت لكلمةة الثقافةة،
وما يدهش حقا أن ما يشير إليه اللغة العربية من
ٍ
هي نفسةها المعةاني والةدال الت التةي ّ
فكةر فيهةا اكوروبيةون فةي أول هةدهم بفكةرا

الثقافة ،وبتل المعاني والدال الت اختبروا فكةرا الثقافةة ،ومنهةا كانةل يأسيسةايهم
ً
اكولةةى التةةي بنةةوا ليهةةا الحق ةا يراكمةةايهم ويصةةورايهم وي لةةياليهم المعرفيةةة واكدبيةةة
ّ
والجماليةةة .والالفةةل أن مال ة بةةن نبةةي قل ةل كرية ًةرا مةةن قيمةةة مةةا يشةةير إليةةه فكةةرا
ّن
ويطةر ابةن نبةي إلةى هةذا
الثقافة في اللغة العربية ،كما ي ددت في معاجم اللغة.
اكمر لكي يشير إلى حالته و دم االستفادا منه ،حتى يتجاوز  ،ويبرر لنفسةه مثةل
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هذا التجاوز .فقواميس اللغة الموجودا بين أيدينا حسب رأيه ،ال يذكر كلمة الثقافة
إال ً
لماما سواء في ل القديمة منها مثل لسةان العةرب ،وال ديثةة مثةل دائةرا معةارف
القرن العشرين لفريد وجدي .وير ى ابن نبي أن في هذ القواميس مةن التشةابه مةا
ً
يد و إلى ّدها وكأنهةا نسةخا مكةررا نقةل بعضةها ةن بعةن( .)11لةذل لةم يمعةن
ابن نبي نظر الثاقب و كةاء ال ةاد فةي التأمةل الفةاح

لمةا يعطيةه اللغةة العربيةة،

ةان ودال الت لهةةا القةةة وطيةةدا بفكةةرا الثقافةةة .وهةةذا ب ةةالف مةةا هةةب إليةةه
مةةن معة ٍ

الدكتو ر نصر محمد ارف الذي وجةد أن يأصةيل مفهةوم الثقافةة فةي اللغةة العربيةة
يسةةتلزم الرجةةون إلةةى المعةةاجم والقةةواميس العربيةةة القديمةةة للوقةةوف لةةى الةةدال الت

اكصيلة  -لى حد وصفه -لمفهوم الثقافةة .وانتقةد الةدكتور ةارف مةا ي صةل نةد
المفكةرين فةي المنةا العربةب واإلسةالمي مةن إهمةال لتلة الةدال الت ،والتمسة فةي
المقابل بالدال الت التي يعطيها المفهوم اكوروبب للثقافة(.)11

ومن المعاني والدال الت التي نستفيدها من اللغة العربية:

أولًا  :احلذق واملهارة

ً
ً
جاء فةي لسةان العةرب البةن منظةور «ثقةف الشةيء ثقفةا وثقافةا ،وثقوفةة :حذقةه،
ً
وثقف الرجل ثقافة أي صار حا قا».
ّن ْ ُ
ويقةةول الراغةةب اكصةةفهاني« :الثقةةف :ال ةةذ فةةي إدرا الشةةيء وفعلةةه ،ومنةةةه
ن
استعير المثاقفة .ويقال :ث ،قفل كذا إ ا أدركته ببصر ل ذ في النظر»(.)12
ً
ً
وجاء في المعجم الوسيط «ثقف ثقفا :صار حا قةا ،فهةو ثقةف ،والعلةم والصةنا ة
ً
حذقهما.وثاقفةةه مثاقفةةة ،وثقاف ةا :خاصةةمه وجالةةد بالسةةالن وال بةةه إظهة ًةارا للمهةةارا

وال ذ »(.)13

و لةةى لة نسةةجل معةةاجم اللغةةة العربيةةة القديمةةة وال ديثةةة .ويةةواير هةةذا المعنةةى

لدرجة االيفا

ليه .وال ذ والمهارا ينتميان إلى مجةال النظةر ،و إلةى مجةال العمةل.
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ولهذ فهما -كما ير ى الراغب اكصفهاني -يقعان في إدرا الشيء وفعلةه .إدرا
الشةةيء هةةو مةةن متعلقةةات النظةةر ،وفعلةةه هةةو مةةن متعلقةةات العمةةل .وهمةةا ً
أيضةا بمعنةةى
العلم والصنا ة كما جاء في المعجم الوسةيط .ويتصةالن كةذل بةإدرا الشةيء

و إيقانه ،و إدرا الشيء له القة بال ذ  ،و إيقانه له القة بالمهارا.
واإلنسةةان ال ةةا

هةةو الةةذي يمعةةن النظةةر والمالحظةةة والتفكيةةر ،وبهةةذا ال ةةذ

يصةةيب إدرا الشةةيء .واإلنسةةان المةةاهر هةةو الةةذي يمتل ة ال بةةرا فةةي ملةةه ،وبهةةذ

المهارا يصيب في إيقان الشيء.

ً
وبهذا المعنى يشير الثقافة إلى ينمية الملكات الذهنية التةي يجعةل اإلنسةان حا قةا
فةةي النظةةر إلةةى اكشةةياء ،و إلةةى ينميةةة الملكةةات الفنيةةة التةي يجعةةل اإلنسةةان مة ً
ةاهرا فةةي

إيقان اكشياء.

وبال ذ يكون اإلنسةان وا ًيةا لذايةه وطاقايةه ،وبالمهةارا يكتسةب القةدرا لةى

يسخير يل الطاقات ويوجيهها.
وأكرر ما ّ
ركز ليه المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ،هو التأكيد لى معنةى

وأصل لكلمة الثقافة ،وحين يصل المعجم إلى يعريف الثقافة يقول:
كجذر
ال ذ
ٍ
ٍ
«الثقافة :العلوم والمعارف والفنون التي ُيطلب ال ذ فيها»(.)18
ثانيًا  :الفطنة والذكاء
ن
ن
ٌ
يقول ابن منظور في لسانه« :هو غالم ل ،ق ٌن ث ،قف ،أي و فطنة و كاء ،والمراد أنةه

ثابةةل المعرفةةة بمةةا ي تةةا إليةةه» والفطنةةة فةةي يعريفةةات الجرجةةاني هةةي «قةةوا يقةةع بهةةا
التميأز بين اكمور ال سنة والقبيحة» ( .)15وجاء في ال ديث الشريف «المممن ن
ك ّ،يس
ن
ف ،طن»  .والفطانة في المعجم الوسيط هي قوا اسةتعداد الةذهن إلدرا مةا يةرد ليةه.
والذكاء يقةال لإلنسةان الةذي سةر ن فهمةه ويوقةد ،ويعةرف بأنةه قةدرا لةى التحليةل

والتركيب والتميأز واالختيار ،و لى التكيف إزاء المواقةف الم تلفةة( .)11وبهةذا المعنةى
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يشةةير الثقافةةة إلةةى ينميةةة قةةدرات الةةتعلم واإلدرا الذهنيةةة لالريقةةاء بةةالفكر وي سةةينه

ويطوير  ،و إلى ينمية قدرات التميأز واالختيار السلوكية ،لالريقاء بالسلو وي سينه

ويهذيبةةه .وبهةةذ الفطنةةة والةةذكاء يةةةتمكن اإل نسةةان مةةن إنمةةاء طاقايةةه وقدرايةةه،
واالريقةةاء بإمكانيايةةه وكفاءايةةه ،لكةةي يتحةةول إلةةى طاقةةة فا لةةة ومنتجةةة .والثقافةةة
يميز اإلنسان بالفطنة والذكاء ،ويظهر هذا التميز في مواقفه الفكرية والسلوكية.

وحةةين يشةةير الثقافةةة إلةةى معنةةى الفطنةةة والةةذكاء ،فإنهةةا يظهةةر قابليةةة اإلنسةةان

الكبيرا وال يوية للتعلم والتقدم ،حتى يندفع ن و هذا المسل  ،ويتغلةب لةى كةل
ناصر الجهل واالن طاط.

ونجد مثل هذا الربط بةين الثقافةة والةذكاء ،و بةين الثقافةة والفطنةة أو الكياسةة

في كتابات اكوروبيأن .فةإلى الثقافةة والةذكاء أشةار معجةم اككاديميةة الفرنسةية

بالقول« :وحسب المجال ال ذي يمارس فيه اإلنسان لة االهتمةام يمكةن أن ن ةدد

بدقةةة معنةةى الثقافةةة بالةةذكاء والم اكمةةة والشةةعور» ( .)19وا تبةةر ييةةري إيجلتةةون أن
ً
شةيئا ً
قريبةا ممةا يعنيةه
الثقافة في يطور معانيها ال ديثة كانل في البداية قةد نةل
الكياسةةة( .)14وي ةةدي ةةن هةةذا الةةربط ً
أيض ةا رايمونةةد وليةةامز فةةي كتابةةه الثقافةةة
ةان أساسةةية للثقافةةة ،هةةي الثقافةةة بمعنةةى الفنةةون،
والمجتمةةع حيةةث أشةةار إلةةى ثالثةةة معة ٍ

والثقافة بوصفها الكياسة ،والثقافة بمعنى ال ياا االجتما ية .وجاءت هذ المعةاني
ً
ً
الثالثة بعد أن أصبحل لفظة الثقافة -حسب رأي وليامز -يعنى شيئا مستقال في حد
ً
ايةه ،و لة فةي القةةرن الثةامن شةةر وأوائةةل القةرن التاسةةع شةر .وأصةةبح معناهةةا أوال
حالة أو ةادا قليةة امةة( .)19وهةي ال الةة التةي وصةفها إيجلتةون بمعنةى الكياسةة،

ونصفها ن ن بمعنى الفطنة.

ويتصل بهذا المعنى ويشير إليه من الدال الت اللغوية للثقافة ،سر ة حضور الشيء

في الذهن وحضور البديهة وسر ة التعلم وفهمه.
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ثالثًا  :التهذيب وتقويم االعوجاج
جةةاء فةةي معجةةم مقةةايأس اللغةةة لفةةارس بةةن زكر يةةا «ثقةةف :الثةةاء والقةةاف والفةةاء
ن ّن ْ
كلمةةة واحةةدا إليهةةا يرجةةع الفةةرون ،وهةةو إقامةةة ند ْرء الشةةيء .ويقةةال :ثقفة ُةل القنةةاا إ ا

أقمل وجها» (.)21
ّ

ّ
ّن
وسوا  ،واإلنسان ّأدبه وهذبه
وفي المعجم الوسيط ثقف الشيء« :أقام المعو منه

و لمةةه» وهنةةا اسةةتعماالت لةةى سةةبيل المجةةاز -كمةةا أشةةار الزمخشةةري فةةي أسةةاس

ً
البالغة -،مثل :ثقف الولد «أدبه وثقفه ،ولوال يرقيف ويوقيف لما كنل شةيئا ،وهةل
يهذبل ويرقفل إال لى يد » (.)21

وهةةذا المعنةةى مةةن أقةةوى المعةةاني التةةي يشةةير إليهةةا الثقافةةة ،وأكررهةةا يعبية ًةرا ودال لةةة.

فالثقافةة فةي مةةق جوهرهةا كانةل ومةةا زالةل هةي مليةةة يهةذيب للةنفس و إصةةالن
للفكةةر .يهةةذيب فةةي ُبعةةدينُ ،بعةةد يوجيةةه الغرائةةز و ةةبط الشةةهوات ،والةةتحكم فةةي

اكهواءُ .وبعد ينمية الملكات الفطرية ،والمواهب والطاقات الجوانية.

ننْ
س نو نمةا
واهلل سبحانه ويعالى الذي خلق اإلنسان وصف النفس بقوله يعالى :ونف ٍ
ن ّن ن ن ن ْ ن ن ن ُ ُ ن ن ن ن ْ ن ن ن ْ ن ْ ن ن ن ن ّن
ةاب نمةةن ند ّنسة ن
ك ناهةةا ،نو نقة ْةد نخة ن
ةاها
سةةواها ،فألهمهةةا فجورهةةا ويقواهةةا ،قةةد أفلةةح مةةن ز

والغرائز والشهوات بدون بط ويهذيب يقود النفس إلى الفجور والطغيان ،ومةن ثةم

إلى اقبة السوء.

و إصالن الفكر بتربيته ويعليمه ،وينمية مواهبه وملكايه .وبهذا التهةذيب يتحةول

الفكةةر إلةةى مةةرلا صةةافية كمةةا جةةاء فةةي ال ةةديث الشةةريف ةةن اإلمةةام لةةي(ن):

«الفكرا مرلا صافية».

هذا لى مسةتوى اإلنسةان الفةرد .كمةا أن الثقافةة هةي مليةة يهةذيب للمجتمةع

ً
أيضا ،ويقويم ما ي صل فيه من ا وجا  .يهذيب في النطا الةذهني لةى مسةتوى
نظم التفكير وايجاهات النظر ،ويهةذيب فةي النطةا الجمةالي لةى مسةتوى الفنةون
والةةذو العةةام ،ويهةةذيب فةةي النطةةا اكخال قةةي لةةى مسةةتوى السةةلو والعال قةةات
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ً
يهذيبا «أن
والمعامالت .وقد استنت الدكتور نصر محمد ارف من الثقافة بوصفها
مضمون مفهوم الثقافة في اللغة العربية ينبع من الذات اإلنسانية ،وال ُيغرس فيها من

خار  .فالكلمة يعني ينقية الفطرا البشرية ،ويشذيبها ويقويم ا وجاجها ،ثم دفعها

لتوليةد المعةاني الجوانيةة الكامنةة فيهةا ،و إطةال طاقايهةا لتنشةأ المعةارف التةي ي تةا

إليها اإلنسان»(.)22

و ن هذا المعنى ً
أيضا ي دي بعن الكتاب اكوروبيةأن ،فقةد أشةار إليةه رايمونةد

وليامز وهو يتحدي ن يغير معنةى الثقافةة ،فبعةد أن كةان معناهةا يةدل لةى ايجةا

النمةةو الطبيعةةي -كمةةا يقةةول -أصةةبح معناهةةا ةةن طر يةةق الثماثةةل يةةدل لةةى مليةةة
يدريب إنساني يعني يهذيب شيء ما في العادا(.)23

وييةةري اي جلتةةون الةةذي قلةةب معةةاني الثقافةةة وجةةد أن ثمةةة معنةةى يجةةد فيةةه كلمةةة

الثقافةةة نفسةةها أمةةام اثنةةين مةةن السةةبل ،حيةةث بمقةةدورها أن يشةةير إلةةى انقسةةام فةةي
ّ
داخلنا ،بين ل الجزء منا الذي يرقةف ويهةذب ،وبةين كةل مةا يشةكل فينةا المةادا

ال ام لمثل هذا التهذيب(.)28

وال شة ة أن هةةةذ المعةةةاني والةةةدال الت لةةةو خضةةةعل نةةةدنا للفحةةة

واالختبةةةار

والتراكم لكةان بإمكاننةا أن نطةور مةن فكرينةا للثقافةة ،ونكسةبها قةوا التحديةد

الذي كانل ومازالل يفتقد ندنا.
 - 4الفقه وفكرة الثقافة

يمكةةن القةةول بةةأن كلمةةة الفقةةه هةةي الكلمةةة التةةي أخةةذت مكةةان الثقافةةة فةةي

المنظومةةة اإلسةةالمية ،وكةةان بإمكةةان كلمةةة الفقةةه أن يصةةبح الكلمةةة التةةي يعةةادل
كلمة الثقافة ند اكوروبيأن ،ويقاربها في ال كمة والرموز والدال الت.

وجةةاء اختيةةار كلمةةة الفقةةه با تبةةار أن اإلسةةالم جعةةل مةةن الةةدين محة ً
ةورا ل ركةةة

اإلنسةةان فةةي هةةذ ال يةةاا ،واي ةةذ مةةن العبةةادا غايةةة مةةن خلةةق اإلنسةةان ،قةةال يعةالى:
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ن ن ن ن ْ ُ ْ ّن ن ن ّن ن ْ ُ ُ
ون وربةةط الفقةه بالةدين ،ووصةف العال قةة مةةع
ومةا خلقةل ال ،جةن و ،اإل نةس ،إال ،ليعبةد ،
ّ ن ن ّن ْ
ّ
ين .وجاء في ال ديث النبوي الشةريف« :إ ا
الدين بعنوان التفقه ، ل نيتفق ُهوا ،في ،
الد ،
ً ّن
خيرا فقهه في الدين».
بعبد
أراد اهلل ٍ
لهذا فقد يطورت كلمة الفقه في المنظومة اإلسالمية ،وأصةبحل مةن الكلمةات
الشريفة ،وحظيل بمنزلة رفيعة ،و ُ ّندت من أكرر الكلمات ً
قربا من الدين.
وبين الفقه والثقافة يوافقات من جهة الدال الت اللغوية ،فهما يأييان بمعنى الفهم

والفطنة ،ويعزز هذا التوافق إمكانية البحث في العالقة بينهما ،ويأكيد مثل هذا الربط.

والسمال ال ذي يمكن طرحه في هذا الشأن هو :هةل أن يطةور كلمةة الفقةه فةي

منظومةةة المعةةارف اإلسةةالمية حجةةب أو أ ةةا يطةةور كلمةةة الثقافةةة؟ وهةةل كةةان مةةن

المفترض أن يساهم يطور كلمة الفقه في دفع يطور كلمة الثقافة ندنا؟

لعل من الصعب الجزم في ا تبار أن يطور كلمة الفقه قد حجب أو أ ةا يطةور

ك لمة الثقافة .كنه حتةى لةو لةم ي ةدي يطةور كلمةة الفقةه بهةذا المسةتوى الةذي هةي
ليةه أو بدونةه ،لةم يتطةور فةي المقابةل كلمةة الثقافةة .و لة كن يطةور كلمةة الفقةه

اريبط بسيا  ،هو السةيا الةذي افتقديةه الثقافةة ،لةيس بالضةرورا أن الثقافةة كةان

بإمكانها أن يريبط بذل السيا لو لم يةريبط بةه الفقةه .ولةو ايصةلل الثقافةة بةذل

السةيا لكانةةل هةي فةةي مكةةان الفقةه فةةي منظومةةة المعةارف اإلسةةالمية .والمقصةةود
ليةه القةرلن الكةريم فةي

بهذا السيا الربط الذي حصل بين الفقه والدين ،ونة
ّ ن ن ّن ْ
ّ
ين ومن ثم ي ول الفقه إلى لم بالدين ،وأصبح يمثل
قوله يعالى،  :ل نيتفق ُهوا ،في ،
الد ،
فةةي الثقافةةة اإلسةةالمية «مكانةةة فر يةةدا فلةةم يبلةةأل ،اهتمةةام المسةةلمين بةةالعلوم الدينيةةة
اكخر ى مجتمعة ما بلغه اهتمامهم بالفقةه وحةد  ،بةل لعلةه ال يوجةد حضةارا ّ
ركةزت
لى الناحية التشريعية يركيز ال ضارا اإلسالمية» (.)25

ومن السابقين هنةا مةن ا تبةر -كمةا نقةل الغزالةي فةي إحيةاء لةوم الةدين -أن

لم الفقه هو العلم الذي جعله اهلل فريضة لى كل مسلم ،إ بةه يعةرف العبةادات
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وال ال ل وال رام ،وما ي رم من المعامالت وما ي ل(.)21

أما ن القة يطور الفقةه بتطةور الثقافةة ،فقةد كةان مةن الممكةن لةو أن فكةرا

الثقافة كانل معروفة ،وي ظى باالهتمام ،ويشعر بال اجة إلى التقعيةد والتأسةيس.
كن مشكلة الثقافة ندنا هي أنها لم يريبط بأي لم من العلوم الدينية أو العقلية أو

اللغوية ،ولم يتم اكتشافها والتعرف لى ما يمكن أن ينهن به من وظائف وأدوار
لى مستوى المعرفة ،أو لى مستوى اكمة ،وبالةذات فةي الفتةرا التةي شةهدت نهضةة

العلوم والمعارف في صر االزدهار اإلسالمي ،كما هو حال أوروبا التي يعرفل لةى

فكةةرا الثقافةةة فةةي صةةر ازدهارهةةا ال ضةةاري ،فقةةد كانةةل ثمةةرا مةةن ثمةةار صةةر
النهضة حسب رأي مال بن نبي ،و لة

نةدما شةهدت أوروبةا فةي القةرن السةادس

شر انبثا مجمو ة من اك مال اكدبية الجليلة في الفن واكدب والفكر(.)29

وفي نظر بعن الكتاب المعاصةرين أن الثقافةة حلةل مكةان الفقةه فةي مرحلةة

بةةدأت فيهةةا المنهجيةةة العلمانيةةة يتسةةرب فةةي قطا ةةات واسةةعة مةةن حياينةةا الفكر يةةة

والمعرفيةةة ،حيةةث ظهةةر فيهةةا الكريةةر مةةن المصةةطلحات الجديةةدا المواز يةةة لمصةةطلحات
ربيةةة يراثيةةة يةةم اسةةتبعادها فيمةةا بعةةد .فقةةد ظهةةر مصةةطلح الثقافةةة وغةةاب مصةةطلح

الفقه أو حوصر فةي مجةاالت دينيةة ةيقة .وظهةر مصةطلح المثقةف والمفكةر ،وغةاب
ّن
مصطلح العالم والمتعلم .وغاب مصطلح االجتهاد وبرز مصطلح التجديد .وقد مثلل

ةزون
هةةذ المصةةطلحات الجديةةدا فةةي نظةةر مةةن يقولةةون بهةةذا الةةرأي البلةةورا النهائيةةة لنة ٍ
ّ
فكري لماني يهدف إلى ي فيف أو محاصرا الصلة التي يريبط الفكةر بالةدين -
ٍ

اإلسالم(.)24

ً
فعال؟ هةذا ّ
االد ةاء كةان يمكةن أن يكةون لةه
فهل الثقافة حلل مكان الفقه
،
ً
يمامةا .وظهةور
أساس لو كان الفقه يقوم مقام الثقافة ندنا ،وال ةال هةو غيةر لة
الثقافةةة لةةم ّ
يغيةةب اسةةتعمال مصةطلح الفقةةه ،أو ي ة ّةد مةةن يداولةةه وانتشةةار  ،إ مةةا زال
،
حا ًرا و لى نطا واسع فةي المجةال التةداولي .ولةيس هنةا مةن يقةول بةأن الثقافةة
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هةةي السةةبب وراء محاصةةرا الفقةةه فةةي مجةةاالت ةةيقة ،كن ي ديةةد الفقةةه فةةي هةةذ

المجاالت الضيقة حصل ووصل إلينا ،قبل أن يصل إلينا الثقافة ونتعرف ليها.

ولو لم نتعرف ن ن لى فكرا الثقافة لما وجدنا في أنفسنا الدافع إلى مثل هةذ

المقاربةةة وال اجةةة إليهةةا .وال نر يةةد أن نضةةع الفقةةه فةةي نةةزان مةةع الثقافةةة حتةةى ال نفشةةل
مهمتنةةا ،المهمةةة التةةي نريةةد منهةةا التعة ّةرف لةةى مةةا يمكةةن أن يضةةيفه الفقةةه فةةي بلةةورا
فكرينةةا ونظريتنةةا للثقافةةة .و ل ة لمةةا يمثلةةه الفقةةه مةةن خبةةرا ومعرفةةة ويةةراكم فةةي

منظومة المعارف اإلسالمية.

والمعضلة التي يواجهنا في هذا الشأن هي أن هذ المقاربة بةين الفقةه والثقافةة لةم
نمعةةن النظةةر فيهةةا كرية ًةرا ،ال فةةي السةةابق وال فةةي ال ا ةةر ،وال زالةةل هةةي لةةى هةةذ

ال ةةال ،ولةةةم يقت ةةرب كم ةةا ينبغ ةةي م ةةن دائ ةةرا االشةةةتغال واالهتم ةةام ل ةةى مس ةةتوى
الكتابةةات العربيةةة واإلسةةالمية .ويمكةةن ة ّةد هةةذ القضةةية لةةى أنهةةا مةةن القضةةايا
المهملة التي ال نمل حولها رؤية وا حة .فال يوجةد لةدينا كتابةات ودراسةات يتنةاول

أبعةةاد العال قةةة بةةين الفقةةه والثقافةةة ،ومحاولةةة االسةةتفادا مةةن هةةذا التنةةاول فةةي بلةةورا

فكرا الثقافة ندنا ،ويطوير المعرفة بها.

ولم ي دي أي يطور في هذ القضية حتى مع الدراسةات الجديةدا التةي يناولةل
فلسةفة الفقةةه ،وهةةو ال قةةل الةةذي قة ّةرب الفقةةه مةةن العلةةوم االجتما يةةة واإلنسةةانية ،مةةع
ل لم يتم التطر بايسان واهتمام للتعرف لى العالقة بين الفقه والثقافة .وما لةم

يتم يوثيق مثل هذ العالقة فلن نعةرف كيةف نسةتفيد مةن الفقةه فةي بلةورا فكةرا
الثقافة ،وهي االستفادا التي ال بد منها ،ونراها رورية في هذا المجال.
ولعل ي ول الفقه إلى لم ُيعنى باكحكام الشر ية العمليةة المسةتنبطة مةن اكدلةة

التفصيلية ،أوقف إمكانية أن يتطور كلمةة الفقةه خةار نطةا هةذا العلةم ،بعةد أن

ي ددت به بصورا يامة ونهائية.

لكن هذا ال يمنعنا ن ن من أن نوسع من دائرا النظر حول كلمة الفقه ،واختبار
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ً
فكرا الثقافة في إطار هذ العالقة .ولعلنا في هذا السيا قد ن تا حقال يمكةن

أن نسميه بفقه الثقافة.

 5ــ علم العمران وفكرة الثقافة
لةةم العمةةران البشةةري الةةذي اكتشةةفه ابةةن خلةةدون وي ةةدي نةةه فةةي مقدمتةةه،
ً
معرفيةا ً
ً
مهمةا ،ن تةا إليةه بعمةق ون ةن نتأمةل فةي فكةرا
ُيفترض أن يمثل إلينا يراثةا
الثقافة .وكل نظر في فكرا الثقافة ب اجة إلى أن يستند لتراي اجتما ي ،وبدون

هةةذا التةةةراي يكةةون مةةن الصةةةعوبة التعةةرف لةةى فكةةرا الثقافةةة بصةةورا وا ةةةحة

ومتماسكة.

ولو كانل فكرا الثقافة معروفة ند اكتشةاف لةم العمةران الكتسةبل منةه
ةورا لةةى مسةةتوى المعةةاني والةةدال الت ،و لةةى مسةةتوى فلسةةفة الثقافةةة ً
نمة ًةوا ويطة ً
أيضةا،
ولكانةةل هنةةا حاجةةة يسةةتد ي إ ةةادا التعةةرف لةةى فكةةرا الثقافةةة ،لةةى ةةوء

المعارف والمنهجيات والنما

والتحليالت التي جاء بها لم العمران ال لدوني ،حيث

يطر إلةى قضةايا ومو ةو ات ومفةاهيم وثيقةة الصةلة بفكةرا الثقافةة ،مثةل قضةايا

البداوا وال ضارا ،العمران البةدوي والعمةران ال ضةري ،المدنيةة والتمةدن ،والصةنائع
والعلةةوم .وهكةةذا مةةا يعةةرض للبشةةر فةةي اجتمةةا هم مةةن أحةةوال العمةةران فةةي المل ة

والكسب والعلوم والصنائع .وهذ القضايا هي التي كانل مةمثرا ومتشةابكة مةع
ال قل الدال لي للثقافة ومازالل يتأثر بها ،ويتشاب معها ،ويقترن بها ً
دائما.
والدارسون لتطور فكرا الثقافة ند اكوروبيأن يالحظون كيف أن اكتشةاف

لةةم االجتمةةان ويقدمةةه سةةاهم بقةةوا فةةي يطةةور فكةةرا الثقافةةة ويجديةةد النظةةر فيهةةا.
ً
يقةدما فةي مفهةوم كلمةة
فالقرن التاسع شر ة كما يقول مال بةن نبةي ةةة أحةدي

الثقافة ،وأنجز خطوا في طر يةق يطةوير يعريفهةا ،و إ ا بفكةرا الثقافةة يةزداد جةالء،
ً
مفهوم ةا أكرةةر ي دية ًةدا ،كمةةا أصةةبحل إحةةدى مشةةكالت لةةم االجتمةةان
ويصةةبح
الذي أثار في أ هان المفكرين هنا سمال :ما هةي الثقافةة؟ وهةو سةمال ا ةطريهم
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إليه اكفكار الجديدا التي حملها إليهم لم النفس و لم االجتمان و لةم اكجنةاس.

ومن هنا نشأت محاوالت يهدف إلى و ع يعريف جديد للثقافة ،إ لم يعد التعريف
ّ
ً
كافيا إلقنان المنطق الجديد(.)29
التاري ي الذي خلفه صر النهضة
و إ ا لم يساهم لم العمران ال لدوني في صر ومةا بعةد صةر  ،فةي التعةرف

لى فكرا الثقافة ويطويرها ،فهذا ال يعني أن هذ اإلمكانية غير واردا أو ممكنةة

فةةي صةةرنا .والفةةار أن الثقافةةة لةةم يكةةن معروفةةة فةةي ل ة العصةةر ،وأصةةبحل

معروفة في صرنا.

والةةد وات التةةي ظهةةرت ف ةي العةةالم العر بةةب مطالبةةة بال اجةةة إلةةى يكةةوين لةةم

اجتمان ربب كانل ينبعث ،ويسةتلهم رغبتهةا وثقتهةا مةن مقدمةة ابةن خلةدون التةي
ّ
يعد من أسبق الم اوالت في المعرفة المنظمة لعلم االجتمةان ،أو لعلةم العمةران البشةري
كما أسما ابن خلدون ،ولما يمثلةه هةذ المقدمةة مةن يةراي اجتمةا ي مهةم فةي هةذا

المجةال .ومةةن هةةذ الةةد وات ،د ةةوا ةالم االجتمةةان العراقةةي الةةدكتور لةةي الةةوردي

الذي ناقش هذ القضية ،وهو يتحدي ن منطق ابن خلدون الذي يابعه باهتمةام،
وواكةةب الكتابةةات والدراسةةات حولةةه ،وكةةان ً
مولع ةا بةةه كمةةا يقةةول ةةن نفسةةه،
وخص

نه القسط اكوفر من رسةالته للةدكتوار

ةام 1951م .وقةد خةتم كتابةه

منطق ابن خلةدون فةي اكسةطر اكخيةرا منةه بقولةه« :لقةد لن اكوان لكةي نرجةع إلةى
ً ن
اكساس الذي و عه ابن خلدون لعلم االجتمةان ،والةذي أهملنةا طةويال ،ف ُنزيةل نةه
ّ
ً
ممخرا من نظريات ومفاهيم اجتما ية جديةدا .وبهةذا
ونلقحه بما ظهر
يراب الزمن، ،

قد نتمكن من بناء لم اجتمان خاص بنا يالئم المجتمع الذي نعيش فيه»(.)31

ون ن ب اجة إلى التراي االجتما ي الذي خلفةه لنةا ابةن خلةدون وغيةر  ،ليكةون
ً
ً
أساسيا من السيا التاري ي الذي نتتبع فيةه التأمةل والتفكيةر لفكةرا الثقافةة
جزءا
من جهة ،والختبار هذ الفكرا من جهة أخةر ى ،حتةى نقلةب الثقافةة لةى اخةتالف
دال اليها ومعانيهاّ ،
ويعدد فلسفتها وحكمتها ،إلى أن نصل للمعنةى المركةب الجةامع

لكل يل المعاني والدال الت.
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