نظرات يف الثقافة واملثقف
إبراهيم حممد جواد*

مفهوم الثقافة بني اللغة واالصطالح

الثقافة واملثقف كلمتان غائمتا املفهوم ،غامضتا الداللة ،واسعتا النطاق ،يصعب أن
حيويهما تعريف أو حي ّدمها مصطلح ،وذلك لتعذر الوقوف على معنامها الدقيق.
ولقد أثارتا كثريًا من التساؤالت ،وتعددت اإلجابات حول مفهوميهما« ،حىت أنه ميكن
(((
مر
إحصاء مئات التعريفات ملصطلح الثقافة»  ،وما من شك أن التعريفات ستستمر على ِّ
الزمان وتنوع املكان(((.
سألت صاحيب وأنا أحدثه عن الثقافة :أهي املعرفة؟ قال :ال ،أردفت :أهي العلم؟
قال :ال ،قلت :أهي احلضارة أم املدنية أم العقيدة أم التاريخ أم األفكار والفنون واآلداب...
أم ..أم؟ وكان جوابه دائمًا بالنفي ،قلت :ما هي الثقافة إذًا؟ قال :مجيع هذه املفردات
بعض مكوناهتا.
* إجازة يف الشريعة اإلسالمية من جامعة دمشق -سوريا.
((( معامل على طريق حتديث الفكر العريب للدكتور معن زيادة ،منشورات عامل املعرفة  -الكويت عام
1987م ص.29
((( انظر «اجلغرافيا الثقافية  -أمهية اجلغرافيا يف تفسري الظواهر اإلنسانية» ص 14تأليف «مايك كرانك»،
ترمجة د .سعيد مشتاق ،منشورات عامل املعرفة  -الكويت عام 2005م ،حيث أحصى فيه أكثر من
 /150/تعريفًا إىل ما قبل نصف قرن من اآلن.
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إن كلمة «الثقافة» مل ترد إطالقًا يف القرآن الكرمي ،وال يف السنّة النبوية املط ّهرة،
كما مل ترد أيضًا يف نصوص العرب وأشعارهم ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ،وقد وصفها
املعجم الوسيط بأهنا كلمة ُمح َدثة يف اللغة العربية ،مما يدل داللة قاطعة على أهنا مل يكن
هلا عند العرب واملسلمني ذلك الوزن الذي ُيعطى هلا اليوم ،ومن هنا فإن العرب واملسلمني
حىت إىل ما قبل قرن من الزمان مل يكونوا يولوهنا أي حظ من االهتمام ،بينما هي اليوم
كل شيء يف حياة البشرية ،بل هي مرآهتا.
إن جذر كلمة «ثقافة» هو «ثقف» ،وهلذا اجلذر معنيان رئيسيان متباينان يف اللغة العربية:
األولَ -ث َق َف :قال الفريوز أباديَ :ث َق َفه :أي صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه،
َش ِّر ْد ِب ِه ْم
وأُ ْث ِق ْفُته :قُِّي َض يل ،وهبذا املعىن جاء قوله تعاىلَ { :فإ َِّما َت ْث َق َف َّن ُه ْم ِفي ال َْح ْر ِب ف َ
ون}(((.
َم ْن َخْل َف ُه ْم َل َعلَّ ُه ْم َيذ ََّّك ُر َ
ِ (((
ُف يثقُفَ ،ثقْقًا وَث َقفًا وثقافةً :صار حاذقًا خفيفًا فطنًا ،
الثاينَ -ث ِق َف يث َق ُف ،وَثق َ
ومنهَ :ث ِق َف الكالم :حذقه وفهمه بسرعةَّ ،ثقف الرمح :ق ّومه وس ّواهَّ ،ثقف الولد :هذّبه
وعلّمه ،ثاقفه مثاقفةً :غالبه فغلبه يف احلذق(((.
ويبني ابن منظور يف لسان العرب أن معىن َث َق َف :ج ّدد وس ّوى ،ويربط بني التثقيف
واحلذق وسرعة التعليم.
ويع ّرف املعجم الوسيط الثقافة بأهنا« :العلوم واملعارف والفنون اليت يطلب فيها
احلذق».
هذا يف اللغة العربية ،أما يف اللغة اإلنكليزية فكلمة « »Cultureاليت تترجم إىل العربية
على أهنا الثقافة والتهذيب واحلراثة ،وقد يعطوهنا أحيانًا معىن احلضارة ،هذه الكلمة جذرها
« ،»Cultومعناها عبادة ودين ،ومن مشتقاهتا « ،»Cultivationومعناها :حراثة ،تعهد،
هتذيب ،رعاية ،و « »Culturalومعناها ثقايف ،مستولد(((.
ونالحظ أن معناها يف اإلنكليزية ال خيرج عن معناها يف العربية ،غري أنه يضيف
مصداقًا آخر من مصاديقها ،وهو حراثة األرض ،ورعاية الزرع ،واالستنبات والتوليد ،لكنه
بشكل ما يربط مفهوم الثقافة بالعبادة والدين فهما من جذر واحد ،فالدين كان املنبع األول
إن مل نقل الوحيد للثقافة قدميًا ،وأظن أنه حىت اآلن ال يزال املنبع األساسي واملرتكز
األهم للثقافة ،فكانت الثقافة تعين الدين أو احلكمة أو الفلسفة ،وكان املثقف هو النيب أو
احلكيم أو الفيلسوف.
((( سورة األنفال /اآلية .57
((( الفريوز أبادي ،القاموس املحيط ،مادة ثقف .121/3
((( القاموس املحيط  -املعجم الوسيط  -املنجد.
((( منري بعلبكي ،املورد القريب.
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تعريف الثقافة

على ضوء ما تقدم ،يتبني لنا أن مصطلح «الثقافة» هو مصطلح غريب ،ولذلك فإنه
نتفحص تعاريف الغربيني للثقافة.
ال بد لنا أن ّ
تعريف تايلور« :الثقافة هي ذلك املركب الكلي الذي يشمل املعرفة واملعتقد والفن
واألدب واألخالق والقانون والعرف والقدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان
بوصفه عضوًا يف املجتمع»(((.
يعلق الدكتور معن زيادة على هذا التعريف بقوله« :على ضوء الدراسات املستجدة،
أصبح مبقدورنا أن نأخذ على تعريف تايلور عموميته وطابعه الوصفي ،وإمهاله حركية
وديناميكية الظاهرة الثقافية ،إضافة إىل إمهاله العالقة بني الثقافة واملجتمع البشري احلامل
لتلك الثقافة من جهة ،والبيئة أو املحيط اخلاص بتلك الثقافة من جهة أخرى»(((.
تعريف كوينسي رايت« :الثقافة هي النمو التراكمي للتقنيات والعادات واملعتقدات
لشعب من الشعوب ،يعيش يف حالة االتصال املستمر بني أفراده ،وينتقل هذا النمو التراكمي
إىل اجليل الناشئ ،عن طريق اآلباء ،وعرب العمليات التربوية»(((.
ويعلق الدكتور زيادة على هذا التعريف أيضًا بقوله« :إن تعريف رايت مل يتمكن كلي ًة
من التخلص من الطابع الوصفي الذي أخذ على تعريف تايلور ،كما أنه ال يتضمن الدور
الذي ميكن أن تلعبه الثقافة يف توجيه سلوك الفرد ،وبالتايل ال يتضمن دور الثقافة يف صنع
حاضر اإلنسان ومستقبله»(.((1
تعريف مالينوفسكي« :الثقافة هي جهاز فعال ينتقل باإلنسان إىل وضع أفضل ،وضع
يواكب املشاكل والطروح اخلاصة اليت تواجه اإلنسان يف هذا املجتمع أو ذاك ،يف بيئته ويف
سياق تلبيته حلاجاته األساسية»(.((1
تعريف غوستاف فون غرونيوم يف كتابه (هوية اإلسالم الثقافية)« :الثقافة نظام
مغلق من األسئلة واألجوبة املتعلقة بالكون وبالسلوك اإلنساين»(.((1
وهناك من هذا القبيل تعريفات أخرى ،مثل« :إن الثقافة هي اجلهد املبذول لتقدمي جمموعة
((( معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص  - 30ينقله عن كتاب إدوارد ب تايلور «الثقافة البدائية»،
الصادر عام 1871م  ،واجلدير ذكره أن تايلور ال يفرق بني احلضارة والثقافة ،فهذا التعريف لديه
ينطبق على كليهما على السواء.
((( املصدر السابق.
((( معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص  ،31وانظر جان فرميون «تالقي الثقافات والعالقات
الدولية» يف جملة «العالقات الدولية العدد .»24
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .31
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص  ،31وانظر جان فرميون أيضًا.
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .31
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متماسكة من اإلجابات ،عن املآزق املحّيرة اليت تواجه املجتمعات البشرية يف جمرى حياهتا ،أي
هي املواجهة املتكررة مع تلك القضايا اجلذرية واألساسية اليت تتم اإلجابة عنها عرب جمموعة
كليا متكامل املعىن متماسك الوجود قاب ًال للحياة»(.((1
من الرموز ،فتشكل بذلك مركبًا ًّ
هذه التعريفات كلها تربز بشكل واضح أمهية العقيدة ودور الدين يف صنع الثقافة
وتوجيه سلوك اإلنسان لدى الغربيني ،فماذا لدى العرب حول الثقافة؟.
يقول الدكتور عبد الكرمي عثمان« :إن الثقافة يف اللغة العربية تعين احلذق والفهم،
والتثقيف مبعىن التشذيب والتهذيب واحلذق والتقومي والفطانة ،وقد ع ّرفت املعاجم احلديثة
للغة العربية هذه الكلمة بأهنا :العلوم واملعارف والفنون اليت يطلب فيها احلذق»(.((1
وسواء كانت الثقافة هي العلوم واملعارف والفنون اليت يطلب فيها احلذق ،أو كانت هي احلذق
وفهم العلوم واملعارف والفنون ...إخل ،هل يعترب هذا تعريفًا كافيًا يف عصرنا للثقافة؟!.
مالك بن نيب يع ّرف الثقافة يف كتابه «مشكلة الثقافة» فيقول إهنا« :جمموعة الصفات
شعوريا العالقة اليت
اخللقية والقيم االجتماعية اليت تؤثر يف الفرد منذ والدته ،وتصبح ال
ًّ
تربط سلوكه بأسلوب احلياة يف الوسط الذي ولد فيه»(.((1
فما هي الثقافة إذًا بني كل هذه التعريفات الغربية منها والعربية؟.
 هل الثقافة هي« :العلوم واملعارف والفنون ...اليت يطلب فيها احلذق»؟. أم هي« :احلذق وفهم العلوم واملعارف والفنون»...؟. أم هي« :املركب الكلي الذي يشمل املعرفة واملعتقد والفن واألخالق والقانون والعرفوالقدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوًا يف املجتمع»؟.
 أم هي« :النمو التراكمي للتقنيات والعادات واملعتقدات لشعب من الشعوب يعيشيف حالة االتصال املستمر بني أفراده ،وينتقل هذا النمو التراكمي إىل اجليل الناشئ
عن طريق اآلباء وعرب العمليات التربوية»؟.
 أم هي« :جهاز فعال ينتقل باإلنسان إىل وضع أفضل»؟. أم هي« :اجلهد املبذول لتقدمي جمموعة متماسكة من اإلجابات على املآزق املحّيرةاليت تواجه املجتمعات البشرية»؟.
 أم هي« :نظام مغلق من األسئلة واألجوبة املتعلقة بالكون والسلوك اإلنساين»؟. أم هي« :املنجزات الفكرية املعنوية اليت يبتكرها اإلنسان يف تنظيم حياته معاآلخرين»؟.
( ((1املصدر السابق.
( ((1الدكتور عبد الكرمي عثمان ،الثقافة اإلسالمية ص .9
( ((1فوزي اجلودة ،الثقافة والغزو الثقايف ،دراسة منشورة يف دورية «املناضل» السورية ،العدد 280
ص.44
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بسطنا املوضوع قلي ًال ،وجتنّبنا حماولة الوقوع يف مطب تعريف الثقافة
إذا حنن ّ
تعريفًا جامعًا مانعًا كما يقول أهل االصطالح ،واكتفينا من كل ذلك باحلديث عن الثقافة
كمفهوم حديث أو كمصطلح حديث ،فلرمبا أمكننا القول عن الثقافة :إهنا املخزون احلي يف
حمصلة العلوم واملعارف واألفكار ،واملعتقدات
الذاكرة ،كمركب كلي ومنو تراكمي ،مك ّون من ّ
والفنون واآلداب ،واألخالق والقوانني واألعراف والتقاليد ،واملدركات الذهنية واحلسية،
واملوروثات التارخيية واللغوية والبيئية ،اليت تصوغ فكر اإلنسان ،ومتنحه الصفات اخللقية
والقيم االجتماعية اليت تصوغ سلوكه العملي يف احلياة.
هذا املخزون احلي ،قد يتمثل لدى الشعوب على شكل عقيدة ف ّعالة حم ّركة ملا يصدر
عن أفراد الشعب من قول أو عمل ،وما ينجزه على الصعيدين الفكري والعملي ،الفردي
واالجتماعي على السواء ،من مهام ووظائف.
ترى هل جتاوزنا هبذا املفهوم الواسع الذي قدمناه للثقافة كل التعريفات اليت تتراوح
كما يقول الدكتور معن زيادة «بني القول :إن الثقافة هي جمرد اكتساب درجة من العلم
واملعرفة ،أي أهنا تعين اإلبداع واالبتكار الفين واجلمايل ،وبني القول :إهنا السلوك أو منط
التعبري اخلاص مبجتمع من املجتمعات ،أو إهنا تقتصر على الضروب الرفيعة من التفكري
النظري والتجريد ،مرورًا بالعشرات من وجهات النظر واآلراء ،اليت تفهم الثقافة من زوايا
خاصة ،ووفق أغراض حم ّددة؟»(.((1
وينبغي أ ّال يغيب عن البال أن مفهوم الثقافة خيتلف باختالف الزمان واملكان ،ولعله ال
يطول بنا الزمان ،لنرى الثقافة قد خرجت من أسر القومية واإلقليمية والعرقية والطائفية،
لتدخل أفق العاملية ،وتنشر ظالهلا الصحية على البشرية يف مجيع أحناء املعمورة.

كيف تتكون الثقافة؟
أ -الثقافة الفردية:

خيلق الطفل مز ّودًا منذ الوالدة -بل منذ يتشكل يف الرحم -حبوافز ودوافع وقدرات
وإمكانات ،يتمّيز ببعضها عن مجيع املخلوقات األخرى غري البشرية ،تدفعه ألمناط من
السلوك الفطري الغريزي ،وتتيح له ابتدا ًء تل ّمس حاجاته اجلسدية والنفسية ،يف ظل الشعور
التام باألمن يف حضن األم ،اليت حتوطه باملحبة وتغمره باحلنان وتشمله بالرعاية ،فال
يلبث أن حياول تركيب ومطابقة ما يرى وما يسمع ،وأن حياول التعبري عن ذلك باملحاكاة
والتقليد.
إن املدركات الذهنية واحلسية النابعة يف السنوات اخلمس األوىل من احلوافز والدوافع
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .29
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والقدرات املخلوقة مع الطفل ،قد يصح لنا أن نسميها «ثقافة فطرية».
وللطفل ثقافة أخرى مكتسبة ،وهي ما يتراكم فوق الثقافة الفطرية وحوهلا بعد
السنوات اخلمس األوىل ،وتتكون لدى الفرد هذه الثقافة املكتسبة عن طريقني:
 التعلّم الذايت ،حيث يتم اكتساب القدرات واملهارات بالتقليد واملحاكاة واللعب،ومبعايشة احلوادث ،واالستقراءات املتالحقة عن قصد وعن غري قصد.
 التعليم من الغري ،وفق -أو على غريّ -خطة مرسومة ومنهج مدروس.
وبني هاتني الثقافتني -الفطرية واملكتسبة -جس ٌر واص ٌل أو حاج ٌز غري واضح متامًا،
فاجلزء البسيط من املدركات واملكتسبات يف مرحلة ما قبل سن التمييز أقرب إىل الثقافة
الفطرية ،أو لنقل هو انبثاق عنها وختام هلا ،واجلزء املركّب واملع ّقد من هذه املدركات
واملكتسبات يف نفس هذه الفترة ،أقرب إىل الثقافة املكتسبة ،أو لنقل هو ابتداء فيضها ،وهو
منبعها وأساسها.
ونظرًا لدور الغري يف هذه الفترة من حياة اإلنسان ،واألثر املهم الذي خيلّفه ،قال رسول
ينصرانه»(.((1
اهلل « :Cكل مولود يولد على الفطرة ،وأبواه ّ
ميجسانه أو يه ّودانه أو ّ
ب -الثقافة االجتماعية:

ميكن التفريق يف هذا املجال بني ثقافتني:
 الثقافة البدائية التلقائية اليت «توجد حيث يوجد املجتمع ،وهي تسود كافةاملجتمعات اإلنسانية ،وال خيلو منها جمتمع ،وتتجلى يف عموم احلالة السائدة يف
املجتمع»(.((1
املوجهة اليت «مت التخطيط هلا على أسس متينة وقواعد ثابتة»(.((1
 والثقافة ّوهذه األخرية هي الثقافة احلقيقية املنتجة واملحركة للمجتمع ،وهي املعول عليها
يف تقدم املجتمعات وتطورها ،وهبا يتميز جمتمع عن آخر ،وذلك بقدر ما تكون اخلطة
املرسومة سليمة ومتكاملة ،ويف هذا املجال تدخل املعتقدات والعادات والعلوم واملعارف،
وسوى ذلك من مكونات الثقافة.

العالقة بني الثقافة واحلضارة واملدنية

صحيح أن الثقافة ليست هي احلضارة ،ولكنها العنصر اهلام يف عملية البناء احلضاري،
فبمقدار مشولية الثقافة وتوازهنا واستقرارها وصحة متبنياهتا يرتفع عمود احلضارة
( ((1رواه أبو يعلى والطرباين والبيهقي.
( ((1رسالة املثقف يف عصر النهضة ،جملة «البصائر» العدد  19ص .54
( ((1املصدر السابق.
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وتترسخ أركاهنا يف املجتمع ،وليس لقوة مهما بلغت أن هتزم أو هتدم حضارة قائمة على
ثقافة صحيحة سليمة جامعة.
وكما أن الثقافة هي الركن األساسي لبناء احلضارة ،فإن البنيان احلضاري بعد أن
يرتفع ويستوي على قواعده املتينةُ ،يلقي بظالله على الثقافة ،حبيث ميكن اعتبار احلضارة
القائمة رافدًا جديدًا من روافد الثقافة املستقبلية ،وهكذا تقوم عالقة منو متبادل مضطرد
بني الثقافة واحلضارة.
وما يقال عن احلضارة والعالقة املتبادلة بينها وبني الثقافة ،يقال كذلك عن املدنية اليت
هي وليدة احلضارة ومظهرها الواقعي العملي.
من املهم أن نشري هنا ،إىل أن هناك من يساوي بني الثقافة واحلضارة وجيعلهما
مفهومًا واحدًا ،ومن أشهر هؤالء تايلور ،وهنالك من يفرق بينهما ،إما على أساس أن
الثقافة تشري إىل ما هو عقلي ،يف حني تشري احلضارة إىل ما هو مادي ،أو على أساس أن
الثقافة تعين املظاهر املادية للحضارة كالتقنية والصناعة ،وأن احلضارة تعين املظاهر األدبية
والفلسفية والعقلية ،وكل ذلك االختالف عائد إىل التعاريف اليت ع ّرفوا هبا الثقافة ،واليت
نقلنا معظمها فيما مضى من هذه الدراسة.
وعلى سبيل املثال ،فإن املفكرين األوروبيني يف عصر النهضة ،وال سيما األملان منهم،
يقصرون احلضارة على اإلجنازات التقنية واملعرفة العلمية املوضوعية ،اليت ميكن أن تقاس
كميا ،يف حني يرون أن الثقافة تشري إىل املعرفة الذاتية غري الوصفية ذات األحكام
قياسًا ًّ
(((2
التقوميية ،كالديانات واالعتقادات واألخالق والفلسفة واآلداب والفنون .
ومن جهتنا حنن ،فإننا نستطيع أن نرتاح إىل حقيقة أن الثقافة واحلضارة متداخالن
إىل ما دون االمتزاج والتساوي ،ومتمايزان إىل ما دون االفتراق والتباعد.

غزو ثقايف أم تفاعل ثقافات؟

احلقيقة أنه ال ميكن وضع سقف للتقدم الثقايف يف عامل سريع التطور والتقدم ،دائم
التغيري والتبدل ،بل والتحول ،ألن وضع سقف لثقافة أمة ،يعين وقف منو األمة واإلخالل
بشروط بقائها واستمرارها ،وبالتايل احلكم عليها ببداية شوط السقوط واملوت.
ولكي تبقى الثقافة يف حالة منو ،فإنه ال بد من انفتاح الثقافات املتنوعة املتباينة على
بعضها ،االنفتاح الذي يسمح هلا بالفعل واالنفعال ،من أجل اإلطالل على آفاق جديدة من
ٌ
مشروط باالنفتاح احلر ،الذي يتيح التفاعل الطبيعي
عوامل الثقافة ومكوناهتا ،لكن ذلك
دون ٍ
ضغط أو قه ٍر أو إجلاء ،لينضج يف بوتقة التفاعل فعل الثقافة األصح واألكمل واألمشل،
يف الثقافات األقل صح ًة وكما ًال ومشو ًال ،أو لنقل :لتجتذب كل ثقاف ٍة ما حتتاجه لكماهلا
( ((2معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .45-44
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ومشوهلا ،من الثقافات املنفتحة عليها بشكل حر ،ومبا يشبه انتقال السوائل يف األواين
املستطرقة ،وال أقول يشبه التفاعل بني السخونة والربودة ،حبيث يربد الساخن ويسخن
البارد ،حىت تتساوى درجة احلرارة يف السائلني املتجاورين.
إن هذا التفاعل احلر الذي ينطوي على الفعل واالنفعال ،قد يؤدي للوصول إىل ثقافة
يتوحد عليها البشر يف يوم من األيام مهما طال
عاملي ٍة باتت مالحمها اليوم شبه واضحةّ ،
انتظاره.
مسي بالغزو الثقايف ،الذي يقابله يف اجلانب
ومن هنا دعونا نطل مبوضوعية على ما ّ
املغزو ما يوصف باالهنزام الثقايف ،ونقرر
مبدئيا أن كل الثقافات اإلقليمية والقومية
ًّ
والعرقية ،قابلة بكل املقاييس ألن متارس الغزو الثقايف ،كما هي قابلة أيضًا ألن تقع فريسة
له بسبب االهنزام الثقايف.
إن أسباب االهنزام الثقايف يف مثل هذه األحوال ال خترج عن سببني اثنني:
 إما داخلي ذايت ،ناجم عن التراخي والكسل ،أو عن التحجر واجلمود واالنغالقعلى الذات ،لفترة من الزمن تطول أو تقصر.
 أو خارجي ناجم عن امتداد الثقافات املتقدمة واملتطورة عند الشعوب واألمماملحيطة واملجاورة ،واليت تطرق األبواب باستمرار هبدف أو بآخر.
أما عندما تكون الثقافة إنسانية عاملية ،فال ينطبق على حتوالهتا عنوان االهنزام
الثقايف ،كما ال ميكن أن يوصم أثرها يف الثقافات القومية والعرقية واإلقليمية وما شاكلها
بالغزو الثقايف ،إمنا هو التفاعل الثقايف فع ًال وانفعا ًال.
ال ينكر هنا أن القوى االستكبارية الغامشة ،سواء منها العسكرية أو االقتصادية
أو اإلعالمية ،قد تستطيع أن تساند ثقافة ما فتصمد لفترة أطول ،أو قد تفرضها على
الشعوب فرضًا حلني من الزمن ،لكن ذلك ال ميكن أن يدوم طوي ًال ،فكم من أم ٍة مهزوم ٍة
ثقافيا ،ومازالت ماثل ًة لألذهان حالة التتار واملغول
ًّ
عسكريا ،استطاعت أن هتزم مستعمريها ًّ
ثقافيا ،ومل
الذين اكتسحوا العامل اإلسالمي
ًّ
عسكريا ،ليجدوا أن اإلسالم قد استحوذ عليهم ًّ
يترك أمامهم أي جمال سوى اعتناق عقيدته ،وتبين ثقافته ،ومتثّل قيمه اإلنسانية العليا،
فاستسلموا لذلك دون أية مقاومة تذكر.
إن الشعوب اليت خيفت يف أعماقها ووجداهنا صوت ثقافتها ،وتنبهر أبصارها بوهج
بريق ثقافة الغري ،البد أن تنهزم أمام هذا الغري وأمام ثقافته ،واهنزام الشعوب ليس
بالضرورة اهنزامًا للثقافة اليت كانت حتملها.
فالثقافة القائمة على أسس صحيحة سليمة وأركان قوية متينة ،ال تنهزم ال يف السلم
وال يف احلرب ،وإن هي كمنت إىل حني حتت ضغوط عوامل خارجية طارئة ومؤقتة.
أما الثقافات األخرى اليت ال متلك مثل هذه الشروط واملقومات ،فإهنا سرعان ما
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تزول وتنهزم مهما ملع بريقها يف حني من األحيان ،ومهما ر ّوجت هلا األنظمة القوية
وسياسيا ،فاحلق ال بد أن يسود ،والباطل ال بد أن ميحى من
واقتصاديا
عسكريا
املسيطرة
ًّ
ًّ
ًّ
ُث ِفي
َّاس َف َي ْمك ُ
الوجود ،مصداقًا لقوله تعاىلَ { :فَأ َّما َّ
الزَب ُد َف َيذ َ
ْه ُب ُجفا ًء َوأَ َّما ما َي ْن َف ُع الن َ
ا َأل ْر ِض}(.((2

دور املثقف

بعد أن أوضحنا مفهوم الثقافة مبا ال يدع أي جمال للّبس والغموض ،بات واضحًا
كذلك معىن املثقف ،ألن املثقف هو مظهر الثقافة ومصداقها واملعرب عنها وحاملها وموصلها
لسواه ،وهو الذي ينقلها من السكون إىل احلركة ،ومن اخلمول إىل النشاط ،وله األثر البني
فيها وعليها ،ولكنه ليس املوجد هلا واملحدد ألسسها وأركاهنا.
وإذا كان األمر كذلك ،وكانت الثقافة الصحيحة السليمة حتتفظ يف داخلها بشروط
بقائها واستمرارها ،فماذا يبقى للمثقف من دور؟.
وجواب هذا السؤال ،أن املثقف هو يف احلقيقة والواقع أحد بل أهم شروط ظهور
الثقافة وانتشارها ،فال ظهور وال انتشار للثقافة دون مثقف ،ألن القيم واملفاهيم واملعلومات
والعقائد والفلسفات واملثل واألخالق ،وكل مكونات الثقافة ومقوماهتا ،تبقى صورًا جتريدي ًة
ذهني ًة ما مل تظهر على أرض الواقع ،وتتجسد يف مصاديق مادي ٍة عملية.
إن الصراع والتصادم أو احلوار والتعارف والتفاعل بني احلق والباطل ،ال يكون إ ّال
إذا كان لكل منهما مصاديق ظاهرة واضحة معربة بصدق عما جتسده ،ولذلك فإنه ال بد
لكل منهما أن جيد من حيمله ويبشر به ،وجيعل من نفسه املصداق العملي له على أرض
الواقع.
فدور املثقف إذًا:
 أن يتمثل ثقافته جيدًا فكرًا وسلوكًا.جادا للتبشري بثقافته.
 أن يعمل ًّ أن يدفع عنها عوامل االهنزام الداخلي ،وعوادي الغزو اخلارجي.وإمنا يدفع املثقف عن ثقافته عوامل االهنزام الداخلي ،مبا سبق أن أملحنا إليه من
التفاعل احلر مع الثقافات األخرى ،وعدم اخللط بني الثابت من احلقائق واملتغري من التراث
والعادات والتقاليد ،والتمييز الواضح بني ما هو من األسس واألركان ،وما هو من املتممات
واملكمالت« ،أي ما هو من هيكل البناء ،وما هو من اإلضافات والديكورات» ،واحلرص على
إجيابيا ،والتحرك داخل العصر وعينُه
عدم ختلف الثقافة عن العصر ،وعن الفعل فيه فع ًال ًّ
على املستقبل اآليت ،مبا حيمل من آمال وتطلعات ،ومبا حيقق من أغراض وأهداف.
( ((2سورة الرعد  /اآلية .17
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ويدفع املثقف عن ثقافته الغزو اخلارجي بالتخطيط الدقيق ،والتكافل والتضامن
والتعاون مع أبناء ثقافتهًّ ،أيا كان عرقهم ولوهنم ولغتهم .ونفهم من هذا كله أن« :أمهية
املثقف إمنا تنبع من أمهية الثقافة نفسها ،وحاجة املجتمع إليها»(.((2
مييز األستاذ الشيخ زكي امليالد:
ساكن ومث ّق ٍف متح ّر ٍك ،األول ال دور له يف جمتمعه ،وأما الثاين فينهض
 بني مث ّق ٍف ٍبدور يف املجتمع.
منفتح ينتج ثقافة التجديد ،األول
 وبني مث ّق ٍف ٍمنغلق ينتج ثقافة اجلمود ،ومث ّق ٍف ٍ
يعيش خارج الزمن ،فمسريته إىل التوقّف ،والثاين يواكب املجتمع ويعيش فيه،
فمسريته إىل النمو والتج ّدد.
 وبني مث ّقف النخبة الذي يعيش بعيدًا عن الناس ،ويتح ّدث خبطاب القلّة أو النخبة فقط،ومث ّقف اجلمهور الذي يعايش الناس ويتح ّدث خبطاهبم -خطاب اجلمهور والكثرة.-
مستبد يتحول قلمه إىل رفض اآلخر وميارس القمع واإلرهاب ،وال
 وبني مث ّق ٍفٍّ
يتح ّدث إال بلغة الرفض والنفي واإلقصاء ،ومث ّق ٍف شوروي «دميوقراطي» يتح ّدث
قلمه بلغة التعددية والتعايش والتسامح ،وميارس احلرية والعدالة.
 وميّيز أخريًا بني مث ّقف السلطة الذي يك ّرس االستبداد وميارس الظلم ويعشقاملال ،ومث ّقف األ ّمة الذي يعشق العلم وينشر العدل ويزرع احلرية(.((2
وحنن مع األستاذ الشيخ زكي امليالد ،نريد ظهور املث ّقف املتحرك مع آمال األ ّمة
وتطلعاهتا وقيمها ومفاهيمها ،املنفتح على كل الثقافات القدمية واملعاصرة ،املث ّقف الذي
يتبىن احلرية والعدل والشورى ،وخياطب مجاهري الناس وخنبتهم على السواء ًّ
كال مبا
يناسبه ،وال يقصر خطابه للنخبة فقط.
نريد املث ّقف الذي يستشعر املسؤولية اخلطرية واجلسيمة ،فيتمثّل دور النيب ال
دور الفيلسوف ،نريد املث ّقف الذي ينطلق من جوهر مفهوم الثقافة ،والذي يفترض فيه
التح ّرك لنشر رسالته الثقافية داخل املجتمع وعلى الصعيد اإلنساين العاملي ،وتوضيح
آفاقها ومنطلقاهتا وأهدافها ،وترسيخ مفاهيمها الرسالية باللغة اليت يفهمها الناس ،واليت
حت ّركهم ألهنا تتح ّدث عن قضاياهم ومشاكلهم اليت يعانون منها ،والظروف اليت يعيشون
حتت أسرها ،واآلمال اليت تراودهم واألهداف اليت تعيش يف قلوهبم وأفئدهتم ،لغة من قد
ّ
وطد العزم على كسر القيود وفك األغالل عن اإلنسان ،ورفع الظلم واحليف واالستبداد،
ونشر األمن واحلرية والعدالة يف املجتمع الذي يعيش فيه أ ّو ًال ،وبني الناس كلهم يف شىت
أرجاء األرض ثانيًا.
( ((2جملة «البصائر»  ،عدد  19ص .55
( ((2املثقف واملجتمع ص  9-8لعدد من الباحثني.
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رساليا وجم ّدداً
املث ّقف اإلسالميًّ :

إن الرسالة اإلسالمية -بطبيعتها وجوهرها -رسالة تغيريية جتديدية ،وذلك
حبكم واقعيتها وتوازهنا ومشوهلا وعامليتها ،وقد جاءت على فترة من الرسل لتضع
عن الناس اآلصار اليت خلّفتها فيهم القرون املنصرمة ،بسبب االحنراف عن الشرائع
ّ
ولتفك عنهم األغالل اليت قّيدهم هبا التقليد األعمى
والتنكّب عن خط األنبياء،
للتطبيقات البشرية خالل العصور الغابرة ،ولتكسر عنهم صخور اجلمود على التراث
مبا حيمل من تراكمات ،وما ينطوي عليه من قصور يف االجتهاد ،وعج ٍز يف التطبيق،
واتبا ٍع لألطماع واملصاحل العاجلة
ومي ٍل للهوىُّ ،
وتدخ ٍل من أصحاب السلطان والنفوذِّ ،
وامليول والنوازع النفسّية اآلنّية.
والرسالة اإلسالمية متج ّددٌة متط ّورٌة كذلك ،حبكم ما صيغت عليه لتكون صاحل ًة لكل
زمان ومكان ،ولتكون -حبق -الرسالة اخلامتة اليت يصلح هبا الناس إىل آخر الزمان.
ٍ
حقا وجم ّددًا فع ًال ،جيدر به أن يتوفّر على حتصيل
رساليا ًّ
ولكي يكون املث ّقف اإلسالمي ًّ
ع ّدة عوامل حيققها يف نفسه ،وحياول حتقيقها فيمن حوله من املث ّقفني اإلسالميني.
نذكر بعضًا من هذه العوامل والضوابط دون حصر ،ليبقى باب االجتهاد يف هذه
املسألة مفتوحًا على مصراعيه:
ا -فهم اللغة:

مل تعد مصيبتنا احلالية حمصورة يف عدم فهمنا للّغة العربية ،بل تع ّدت ذلك إىل ما
ونصر على أنه الفهم الصحيح الذي
هو أش ّد خطرًا ،وهو أننا بتنا نفهم لغتنا بشكل مغلوطُّ ،
ال تشوبه شائبة ،األمر الذي حيجب عنا مدى اخلطأ الذي نقع فيه ،ومينعنا من اإلحساس
باحلاجة الفعلية إىل التصحيح والتغيري.
فنحن بسبب هذا الفهم اخلاطئ للّغة نغدو بني تيارين:
ٍ
وممارسات خاطئة.
موهوم ،ويتج ّمد على مفاهيم مغلوطة
بدين
يتمسك ٍ
 تيار ٍّ
 وتيار ينفر من الدين ،ظنًّا أن هذه املفاهيم واملمارسات هي من هذا الدين ،ونابعةمن مشكاته.
ولكي خنرج من هذه احلالة املزرية ،البد من اإلحساس باخلطأ الفادح يف فهمنا للغتنا،
وال بد من املحاولة اجلا ّدة للعودة إىل الفهم السليم للمعاين األصيلة للغتنا العربية.
إن هذا هو أهم شرط من شروط التجديد والتغيري ،ألن الفهم السليم والصحيح للّغة
العربية هو السبيل األوحد لالستفادة احلقيقية من املصادر األساسية لثقافتنا اإلسالمية،
وخاص ًة القرآن الكرمي والسنّة النبوية.
ّ
ومن متطلّبات فهم اللغة عدم اجلمود على ظواهر األلفاظ ،وإمنا الغوص وراء دالالهتا
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فقثملاو ةفاقثلا يف تارظن

ٍ
ٍ
ون ا ْلق ُْر َآن أَ ْم
إملاحات
اجلوهرية ،وما تتض ّمن من
وإمياءات ورمو ٍز وإشارات{ :أَفَال َيَت َدَّب ُر َ
وب أَقْفالُها}(.((2
َعلى ُقلُ ٍ
 -2التفريق بني الدين والتراث:

هناك حقيق ٌة ال تقبل اجلدل ،وال خيتلف فيها أصحاب البصائر والفطن ،وهي أن
الدين الذي أنزله اهلل تعاىل على األنبياء شيٌء ،وتطبيقات األ ّمة له خالل العصور شيٌء آخر،
وال جيوز اخللط بني الشيئني:
 الدين املزنل من اهلل سبحانه بصائ ُر معصومةٌ ،وهن ٌج سدي ٌد ال خلل فيه وال ّشك
دى ِلْل ُمَّت ِقنيَ}( ،((2وقال ع ّز
تاب ال َر ْي َب ِفي ِه ُه ً
وال ريب :قال تعاىل{ :أمل ( )1ذِل َك ا ْل ِك ُ
الصاِل ِ
حات أَ َّن
ين َي ْع َملُ َ
ني الَّ ِذ َ
وجل{ :إ َِّن هذَا ا ْلق ُْر َآن َي ْه ِدي ِللَِّتي ِه َي أَ ْق َو ُم َوُي َب ِّش ُر ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ون َّ
َل ُه ْم أَ ْجرًا َكِبريًا}(.((2
أما التطبيقات البشرية فقد يكتنفها الكثري من اجلهل واخلطأ واهلوى والعجز والتقصري،
ِ
ِ
ِ
وتطبيقات
اجتهادات
حماوالت
إهنا يف أحسن األحوال -ومع حسن النوايا -ال تعدو أن تكون
ِ
األسالف يف عص ٍر من العصور ،لالهتداء ببصائر الدين والسري على هنجه يف أزماهنم،
ولذلك فإن اجلمود عليها مجو ٌد على نسب ٍة من اخلطأ واجلهل والعجز والتقصري مهما كانت
التحجر عليها ال يؤدي إ ّال إىل التخلّف ،فال بد إذن من التفريق الواضح بني
ضئيلة ،وإن ّ
الدين والتراث ،وأن نعلم أن الدين لالّتباع ،وأن التراث لالسترشاد.
حبال من
إن رفع القدسية عن التراث وعن األسالف الذين خلّفوه لنا ،ال يعين ٍ
األحوال إمهال هذا التراث أو ازدراء أولئك األسالف ،إمنا هندف فقط ألن ال جنعل هذا
سدا حاجزًا عن الوصول إىل الفهم
التراث حجابًا بيننا وبني الدين ،وأن ال ّ
نتخذ منه ًّ
ختص زماننا ،واقتناص فرصة اجتها ٍد
فهم جديدة ّ
احلقيقي للدين ،أو على األقل حماولة ٍ
تطبيق للدين من جي ٍل آخر ،له قضاياه
حي ملشاكل العصر الذي حنن فيه ،وجتربة
ٍ
ٍّ
ومشاكله وحاجاته.
 -3التفريق بني الثابت واملتغري يف الدين:

وليس هذا العنوان غريبًا عن أمساعنا ،وال مستهجنًا يف أفكارنا ،وال بعيدًا عن أفهامنا،
فلقد استق ّر لدى املسلمني من زمن بعيد أن اإلسالم صا ٌ
زمان ومكان ،وأمجع فقهاء
حل لكل ٍ
اإلسالم على تغّير األحكام بتغّير الزمان واملكان ،إ ّال أن املعاصرين منهم قد هتّيبوا ولوج
( ((2سورة حم ّمد /اآلية .24
( ((2سورة البقرة /اآلية .2 - 1
( ((2سورة اإلسراء /اآلية .9
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ميدان التطبيق العملي هلذا املفهوم ،الذي استق ّر يف األذهان بشكل عام ،وهلم احلق يف هذا
التهّيب بعد اإلغالق الطويل لباب االجتهاد ،لكن ال ينبغي أن يتح ّول هذا اإلغالق إىل مجو ٍد
وحتجر ،بالقدر الذي ال ينبغي أن يكون فتحه جما ًال ألن يهجم على االجتهاد كل من حت ّدثه
ّ
نفسه أنه قد ملَك شيئًا من األهلية ،أو حاز نصيبًا من املعرفة أو الثقافة.
إن العودة إىل أهل العلم -وخاص ًة الراسخني منهم فيه ،-واالعتماد على أهل
االختصاص -وخاص ًة أهل التقوى منهمٌ ،-
ضروري للنجاح يف مضمار التجديد
شرط
ٌّ
والتغيري املجدي يف حياة األ ّمة ،وال ميكن االستغناء عن هذا الشرط يف حال من األحوال.
وإن هتّيب أهل العلم واالختصاص من الولوج إىل عامل التجديد والتغيري ،ال ينبغي أن
يستف ّزنا لنستنفر َمن دوهنم للقيام هبذه املهمة ،ألن التغيري والتجديد اليأيت طفر ًة واحدةً،
ٍ
مقدمات ،فإن ما يأيت عن طريق االستعجال قد ترفضه األ ّمة
وال يهجم على املجتمع دون
ين َك َف ُروا ل َْوال
وال هتضمه ،وال تستطيع أن تتمثّله يف عقلها وقلبها وسلوكهاَ { :و َ
قال الَّ ِذ َ
ِ ً (((2
آن ُج ْمَل ًة ِ
واح َد ًة كَذِل َك ِلُنثَِّب َت ِب ِه فُؤا َد َك َو َرَّتْلناُه َت ْرتيال}  ،عدا عن أن
ن ُِّز َل َعَل ْي ِه ا ْلق ُْر ُ
االستعجال قد يأيت مبا يض ّر وال ينفع.
مجاعيا أو
ولع ّل من املفيد -إن مل يكن من الضروري -أن يكون فقه التغيري والتجديد
ًّ
مؤسسات ثقافي ٌة تقوم على الشورى واحترام الرأي اآلخر،
شبه مجاعي ،حبيث تنهض به
ٌ
وتع ّدد االختصاصات العلمية واملناهج الفكرية واملدارس الفقهية ،حبيث تنال ثقة األ ّمة
وتشعر جتاهها باالطمئنان ،وبذلك تتفاعل معها وتدعم مسريهتا وتتح ّرك حبركتها T

( ((2سورة الفرقان /اآلية .32
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