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بسم هللا الرمحن الرحيم
خمتصر كتاب:

ُ
مشكلة الثقافة

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مشكلة احلضارة.
نب" ،بشأ ِن
أييت هذا
ُ
الكتاب َ
ضمن سلسة مؤلفات املفكر "مالك بن ي
عدد الصفحات150 :
ُ

[الوصف]
[هذا خمتصر نصي وصويت لكتاب املفكر مالك بن نب بعنوان مشكلة الثقافة .إنه جزء من
سلسلة املؤلف القييمة عن مشكالت احلضارة.

يعرض الكتاب مفهوم الثقافة ودورها يف بناء احلضارات .يبني خطأ املفهوم السائد الذي

يربط ختلف املسلمني بنطاق األشياء ،والذي أدى إىل هتميش دور األفكار ،وإحداث ظاهرة من
التكديس املادي ألشياء احلضارات األخرى يف البالد اإلسالمية ،فبقيت على ختلفها.

يفصل املؤلف بني املستوى العلمي للمسلم وحالة الالفاعلية اليت يعيشها ،مرجعاً هذه إىل

مشكلة الثقافة ال التعليم ،مشكلة نظم األفكار وأسلوب احلياة يف اجملتمع والسلوك الذي ينتهجه
أفراده لالنسجام مع هذا األسلوب .ويورد أن الدخول إىل وضع النهضة يستلزم القضاء على
اجلراثيم االجتماعية وتصفية اجملتمع من العادات القتالة .ويضرب لذلك مثالً مبرض التعامل أو
احلرفية يف التعليم الذي نعانيه من أولئك احلاملني لالفتات العلمية الذين مل يقتنوا العلم إال للعيش
والتكسب وصعود منصات الربملان .يشرتط إزالتهم ليصفو اجلو للعاقلني اجلادين .كما يركز على
جوهرية الدين يف عملية النهضة من حيث إنه اإلطار األخالقي هلا ،ويشدد على أن اخلصوصيات
الثقافية للمجتمعات تعيق جدوى استنساخ الدولة لتجارب دول أخرى ختتلف عنها يف العناصر
املكونة لثقافتها].
[إذا أعجبك العمل ،فال نطمع يف غري دعاء ابألجر والثواب لنا وللمؤلف رمحه هللا تعاىل].
انقر هنا لالستماع والمشاهدة  -قراءة د .عياد دربال
انتقل إىل الصفحة التالية لقراءة املختصر.
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مختصر الكتاب:
بس ِم هللاِ الرمح ِن الرحيم
ختص
تضم الثقافة يف مفهوم ِها
األفكار فحسب ،وإمنا تضم أشياءَ أع َّم من ذلك كثرياًُّ ،
ال ُّ
َ
فات ِ
السلوك االجتماعي الذي يطبع تصر ِ
أسلوب احلياةِ يف جمتم ٍع مع ٍ
الفرد يف
ختص
َ
ني من انحية ،كما ُّ
َّ
َ
ذلك اجملتم ِع ،من ٍ
انحية أخرى.
ٍ
إن تنظيم اجملتم ِع وحياتَه وحركتَه ،بل فوضاه ومخوده وركوده ،ك ُّل هذه األموِر ذات ٍ
وظيفية
عالقة
َ
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلصائص
مجيع
تغري هذا النظام بطريقة أو أبخرى ،فإن َ
بنظام األفكار املنتشرة يف ذلك اجملتمع .فإذا ما رَ
ِ
االجتماعية األخرى تتعدل يف االجتاهِ نفسه.
ِ
َّ
أشكال العدوى ،هو
آخر من
لكن َ
اضَّ ،
اثيم هي العوامل اليت تنقل األمر َ
هناك شكالً َ
إن اجلر َ
ِ
ِ
اض االجتماعيةَ من ٍ
املشكلة
لطبيعة
جيل إىل جيل ،األمر الذي يضطران ،تبعاً
ذلك الذي ينقل األمر َ
ِ
هناك أيضاً أنواعاً من اجلراثي ِم ِ
الناقلة لألمر ِ
اض االجتماعية .هذهِ اجلراثيم اخلاصة،
نقرر أن َ
ذاِتا ،أن َ
ِ
منوها.
أفكار معديةٌ ،
ٌ
أفكار ِتدم كيا َن اجملتمعات أو ت عوق ر
ِ
ٍ
ِ
وعلى هذا جند َّ
تؤثر
أن أمهيةَ األفكار يف حياة جمتم ٍع معني ،تتجلى يف صورتني :فهي رإما أن َ
ِ
ِ
ِ
بوصفها عوامل ٍ
امل ُمرضة،
هنوض ابحلياة االجتماعية ،ر
وإما أن َ
تؤثر على عكس ذلك ،بوصفها عو َ
َ
جانب آخر ألمهيِة األفكا ِر يف
جتعل النمو االجتماع َّي صعباً أو مستحيالً .وهنالك ،فضالً عن ذلكٌ ،
ِ
العلم احلديث ،ففي ِ
القرن التاس ِع عشر ،كانت العالقات بني األم ِم والشع ِ
عالقات قوة ،وكا َن مركز
وب
ِ
األمة يق ردر ِ
بعدد مصانِعها ومدافِعها و ِ
ين
أساطيلها البحر ِية
ورصيدها من الذهب .و َّ
لكن القر َن العشر َ
ِ
الصدد تطوراً معلوماً ،هو أنه قد أعلى من الفكرةِ ابعتبارها قيمةً قوميةً ودولية .هذا
سج َل يف هذا
ر
ذاِتا قد نصبت يف طريقها ضرابً من الغرام
التطور مل تشعر ِبه كثرياً البلدان املتخلفة؛ ألن عقدةَ ختلفها َ
القائمة على األشياء .فالرجل الذي يعيش يف ٍ
ِ
ٍ
السقيم مبقاييس القوة ،أي ابملقاي ِ
متخلف يالحظ،
بلد
يس
للرجل الذي يعيش يف ٍ
ِ
دو َن ر ٍ
ابلنسبة ِ
بلد متقدم .وهو يالحظ شيئاً فشيئاً أن الذي يفصل
يب ،ختل َفه
ما بني الشعوب ليس هو املسافات اجلغرافية ،وإمنا هي مسافات ذات ٍ
طبيعة أخرى.
ٌ
َ
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واملسلم بسبب عقدةِ ِ
ختلفه ،ي ُّرد هذهِ املسافةَ إىل ِ
نطاق األشياء ،أو هو بتعبري آخر ،يرى أن
َ
ختلفه متمثل يف نقص ما لديه من مدافع وطائر ٍ
ِ
النقص لديه فاعليتَه
ات ومصارف .وبذلك يفقد مركب
َ
النفسية إىل التشاؤم ،كما ينتهي من ال ِ
ِ
ِ
وجهة االجتماعية إىل ما أطلقنا
الوجهة
االجتماعية؛ إذ ينتهي من
ِ
فعاالً مؤثراً ،ينبغي أن
يصبح مركب النقص لديه ر
عليه يف كتابنا ،شروط النهضة" ،التكديس" .فلكي َ
تطور العامل احلديث دائماً ،يرتكز
يَ َّرد املسلم ختلفه إىل مستوى األفكار ال إىل مستوى األشياء ،فإن َ
اعتماده على املقاييس الفكرية .فقد دخل العامل يف ٍ
مرحلة ال ميكن أن ت َّل فيها أغلبية مشكالتِه إال
ِ
ٍ
ِ
أكرب قد ٍر
ويل َ
على أساس نظم األفكار .ويف مرحلة كهذه ،يتحتم على البالد العربية واإلسالمية أن ت َ
تلك البالد اليت ال متلك كثرياً من أدو ِ
ات القوةِ املادية.
من اهتمامها ملشكلة أفكارها ،وخاصةً َ

أولويات :
ما هي الثقافة؟
القواميس املوجودة بني أيدينا ال تذكر هذه الكلمةَ إال ملاما ،سواءٌ يف ذلك القدمية واحلديثة.
ِ
ِ
الكالم :فهمه بسرعة.
قف
قف ثقافةً :صار حاذقاً خفيفا ،وث َ
فهي يف مجلتها تقول :ث َ
َ
أي وض ٍع كان .فروما كانت هلا
إن هناك ظاهرَة تثقيف تلقائي هي مثرةٌ طبيعيةٌ ألي جمتم ٍع يف ر
ثقافة إمرباطورية ،كما كان ألثينا ثقافة حضارة .ولكن ال العبقرية الرومانية ،وال العبقرية اإلغريقية ابتكرت
نعجب
دمشق ويف بغداد .فليس لنا أن
لفظاً أطلقته عنواانً على ثقافتها .وهكذا أيضاً كان األمر يف
َ
َ
واثئق العصر ،أو يف مؤ ِ
إذا مل جند كلمةَ ثقافة يف ِ
لفات ابن خلدون؛ ألن فكرةَ الثقافة حديثة ،جاءتنا
من أورواب .فالكلمة إذاً جديدة ،أي أهنا وجدت بطر ِ
يقة التوليد.
فرق "ويليام أقربن" يف الثقافة بني جمالني ،يطلق على أحدمها :الثقافةَ املادية؛ وعلى اآلخر:
ير
املادي من الثقافة؛ أي جمموع األشياء وأدو ِ
ات
اجلانب
يضم يف رأيه
َّ
َ
َ
الثقافةَ املتكيفة .فاجملال األول ر
ِ
العمل والثمر ِ
كالعقائد والتقاليد والعادات
اجلانب االجتماعي؛
ويضم اجملال الثاين
ات اليت ختلقها.
َ
ر
واألفكار و ِ
ِ
تغري
اللغة والتعليم .وهذا اجلانب
ُّ
االجتماعي هو الذي ينعكس يف سلوك األفراد .ويرى أن رَ
الثقافة ضروري ،يبدأ يف جمال األشياء واألدو ِ
ِ
اجلانب االجتماعي .فالقوة
ات ،مث ميتد أتثريه كيما يع رد َل
َ
تتخلص
ع ُما تقبله األفكار .وليس ُمكناً أن
املغرية عنده كامنةٌ يف األشياء؛ ألهنا تقبل التغري أبسر َ
َ
رَ
 3من 16

3كصد

نسخة للنشر على موقع القارئwww.dirbal.ly :

األفكار من أتثري هذهِ
اجتماعي ،قد ينشأ عنه كثريٌ من
اب
ر
اضط
و
ثقايف
اختالل
حدث
وإال
،
ات
ري
التغ
ٌ
َ
ٌ
ر
ر
املنازعات االجتماعية .وعلى هذا ،فإن الشيءَ لديه هو الذي خيلق الفكرة .وبناءً عليه ،يكفي أن
ض أساسه .لكن هذا ال يقوم عليه دليل ،ولقد
تصور زو َال األشياء حىت تنهار الثقافة ،كأهنا بنيا ٌن ق رو َ
ن َ
االهنيار الكامل لعاِمل أشيائه ،قد استطاع ابحتفاظه بعامل
أراان اتريخ أملانيا احلديث كيف أن بلداً شهد
َ
يبن بنيانَه من جديد.
أفكاره ،أن َ
إن من الو ِ
نضع نصب أعيننا ماضيا تتكون فيه أحياانً األشياء واألفكار امليتة اخلامدة،
اجب أن َ
ِ
ومستقبالً ينبغي أن يشيَّ َد على األفكار واألشياء ِ
مقدمة
جوهر رأينا يف
احلية الناشطة .و ُّ
احلق أننا قد قلنا َ
خيص هذا اجلانب السلب الضروري يف ِ
هذه الدر ِ
تديد معىن الثقافة ،وذلك عندما َّ
تدث نَا
اسة يف ما ُّ
ر
َ
ر
ِ
اضح أنه ال ميكن
اض االجتماعيةَ من جيل إىل آخر .ومن الو ِ
عن األفكا ِر املمرضة ،اليت تنقل األمر َ
تعرف ثقافة ٍ
حية وابعثة دون أن ندرك خطر هذه اجلراثيم الثقافية ،اليت يتحتم القضاء عليها.
ُّ
ِ
إنه يف ما ع ِرض من آراء ٍ
كن هذه اإلشارات على
خمتلفة إشارات مثينة حلل
مشكلة الثقافة .ل َّ
ِ
احلقيقة حالً ملشكلتنا؛ فإن للمشكالت االجتماعية نوعيتها
الرغم أهنا ال تقدر بثمن ،ليست يف
مرحلة ٍ
التارخيية .وهذا يعن أن ما يصلح جملتمع معني يف ٍ
معينة من اترخيه ،قد تنعدم فائدته متاماً ابلنسبة
بصفة ٍ
مرحلة أخرى .وهلذا نستطيع أن نقرر ٍ
له يف ٍ
عامة ،أن من املخاطرة أن نقتبس حالً غربياً أو حالً
َ
ٍ
ِ
جمتمعات ختتلف
اإلسالمي؛ ألننا هنا أمام
و
العريب
العامل
يف
اجهنا
و
ت
مشكلة
شرقياً كيما نطب َقه على أي
ر
أعمارها أو ختتلف اجتاهاِتا وأهدافها.
الثقايف ،ال ميكن تطبيقه يف البالد
هيكل البناء
وغن عن البيان أن حالً جيعل من عامل األشياء
ر
َ
العربية واإلسالمية ،حيث مل متلك بعد هذا العامل .ومن الواضح أيضاً أن جمتمعاً ،عندما يولد أو عندما
ينهض ،ال يكون لديه عامل األشياء ،وابلتايل ال يكون لديه ِسوى عامل األفكار ،يلتمس فيه إخصاب
عث ثقافته ،أعن مبادئ التجديد واخللق واإلبداع.
فكره وبوا َ
ِ
النوعيات التارخيية يف املشكلة ،ال ميكن أن تستورد احللول كما تستورد من اخلارج
من أجل هذه
ِ
احلديد أو املواد اخلام .فالصورة ال تكون قابلةً للتنفيد ،إال ما يوجد يف عقل صائغها من عناصر
قضبان
ضمنية تكملها.
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من املالحظ أن طالب الطب املسلم ،الذي يذهب لتلقي علومه يف إحدى العواصم األوروبية،
حيصل على الدبلوم نفسه الذي حيصل عليه زميله اإلجنليزي مثالً ،بل إنه كثرياً ما يتفوق عليه إذا ما
كان أكثر استعداداً وذكاءً .لكنه ال حيصل غالباً على فعاليته ،أعن طريقةَ سلوكِه وتصرفه أمام مشكالت
احلياة االجتماعية .وليس لدينا سوى ٍ
وجه واحد لتفسري هذا االختالل :هو أن الفعالية االجتماعية ال
بصفة ٍ
عالقة هلا مبنهج الكلية ،وإمنا تعتمد ٍ
عامة على أسلوب احلياة يف جمتمع معني ،وعلى السلوك
ِ
الذي ينتهجه الفرد كي ينسجم مع هذا األسلوب .وعليه ،إذا ما مضينا ملواج ِ
مشكلة الثقافة ،وجدان
هة
َ
أنفسنا نواجه ضمناً مشكلة أسلوب احلياة ،ومشكلة السلوك الذي ينسجم معها.
َ
وال جمال ألن ننكر دور الشيء يف خلق الثقافة ،ولكن ال ميكن حبال أن ن ِ
ض َع له الفكرة ،بل
َ
ٍ
أبسبقية معينة يف هذا اجملال .على أن الفكرةَ والشيءَ ال يكسبان قيمةً ثقافية إال
ينبغي أن نعرتف هلا
يف ظل بعض الشروط .ومها ال خيلقان الثقافة إال من خالل اهتمام أمسى .بدونه يتجمد عامل األفكار
كل فاعليتةً اجتماعيةً حقة.
وعامل األشياء ،حىت كأنه قِطَ ٌع من اآلاثر يف متحفَ ،
فيفقد ر
وميكننا أن نفسر هذا االهتمام األمسى ابلنسبة للفرد على أنه َعالقة عضوية تربطه بعامل األفكا ِر
وعامل األشياء .فإذا ما انعدمت هذه العالقة ،مل تعد للفرد سيطرة ال على األفكار وال على األشياء.
ويلم ابألفكار بعض إملام
يتصل بكياهنا ،ويتعلق بظواهر األشياء دون أن يتعمقهاُّ ،
فهو ُّ
مير هبا دون أن َ
دون أن يتعرف عليها .وهذا االتصال السطحي ال يؤدي مطلقاً إىل إاثرة سؤال ،وال خيلق أبداً مشكلة.
لقد استنطق "نيوتن" التفاحة ألن اهتمامه األمسى قد تعلق هبا ،بينما لو حدث ذلك قبل "نيوتن" أبلف
عام ،مثالً ،فمن أبسط األشياء أن تلتهم التفاحة ألن االهتمام األمسى ،آن ٍ
ٍ
موجود يف اجملتمع
ئذ ،غري
اإلجنليزي الذي مل يكن قد ولِ َد بعد.
وعكس ذلك متاماً ما حدث يف اجملتمع اإلسالمي حىت ِ
القرن التاسع عشر ،فإن أحداً يف ذلك
أسس
اجملتمع مل تكن لديه قدرةٌ ما على استنطاق فكرة "ابن خلدون"؛ ألن ذلك اجملتمع مل يكن بعد قد َّ
نشاطَه العقلي واالجتماعي على ٍ
سطح األشياء
اهتمام أمسى .ومنذ ذلك العصر ،كان املسلم ينزلق على ِ
مير ِ
جبانب األفكار دون أن يتعمقها؛ ألنه مل تعد له َعالقة هبذه أو تلك .فلم
دون أن يغور ِخالهلا ،و ُّ
يعد ينتج عن لقائه ابحلياة االجتماعية تلك الصدمة القوية اليت تغري أسلوهبا كما تغري سلوكه .ولقد
حدد النب ،صلى هللا عليه وسلم ،هذه العالقة يف صورة أ َّخاذة ختلع على األفكار وعلى األشياء قيمتَها
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كمثل ِ
وجل ،به من اهلدى والعلم ِ
الغيث
العقلية ،وفعاليتها االجتماعية حني قالَ " :مثل ما َبعثَن هللاَّ ،
عز َّ
الكثري أصاب أرضاً ،فكانت منها ب ق َعةٌ قبِلت املاء فأنبتت َ
العشب الكثري ،وكانت منها ب ق َعةٌ
الكألَ و َ
ِ
وس َقوا وزرعوا ،وكانت منها طائفة قيعان ال
فنفع هللاَّ ،
عز َّ
وجل ،هبا الناس ،فش ِربوا منها َ
أمسكت املاء َ
ج من األعلى لألدىن يف تصوير عالقة الفرد واجملتمع
متسك ماءً وال تنبت كألً ".ففي هذا النص ُّ
تدر ٌ
التدرج ذي الدرجات
ابلعلم ،أي ابألفكار واألشياء .وكأن النب ،صلى هللا عليه وسلم ،أر َاد من هذا ُّ
الثالث أن يرمز إىل عصور ثالثة مير هبا اجملتمع ،يبدأ اترخيه ٍ
مبرحلة حيدث فيها تقبُّل األفكا ِر وإبداعها
َ
وَمتَثُّلها ،تليها مرحلةٌ ت بَ لَّغ فيها األفكار إىل جمتمعات أخرى ،مث تعقب مرحلةٌ يتجمد فيها عامل األفكار،
فيصبح ليست لديه أدىن فا ٍ
اجملتمع اإلسالمي يف عصر "الفارايب"
علية اجتماعية .فيمكننا أن نقول :إن
َ
كان خيلق أفكاراً ،وأنه كان على عهد "ابن رشد" ي بَ لرغها إىل أورواب ،وأنه بعد "ابن خلدون" مل يعد
قادراً ال على اخلَلق ،وال على التبليغ.

طبيعة العالقة الثقافية:
إن القيمةَ الثقافيةَ لألفكار ولألشياء تقوم على ِ
طبيعة عالقتها ابلفرد .وإن "نيوتن" ،بدالً من
جد ٍ
أن أيكل التفاحة ،قد استخرج معناها؛ إذ كانت ِصلَته بعاِمل األشي ِاء َّ
خمتلفة ع رما كان جلده يف القرن
احلادي عشر.
فقد صلته
فقد الفرد صلته ابجملال احليوي قرران أنه مات مواتً ماديً .وكذلك األمر إذا َ
إذا ما َ
اجتماعي ،هي حياة
مستوى
ابجملال الثقايف ،فإنه ميوت مواتً ثقافياً .فالثقافة إذاً ،إذا ما رددان األمور إىل
ً
ر
اجملتم ِع اليت بدوهنا يصبح جمتمعاً َميتاً .ولقد الحظنا حني عقدان موازنةً بني الطبيب اإلجنليزي وبني
عزى إىل منهج
زميله املسلم ،فيما يتعلق جبانب الفاعلية االجتماعية ،أن َ
الفرق بينهما ال ميكن أن ي َ
عزى هذا الفرق يف
الدراسة ،أو إىل املؤسسة التعليمية؛ إذ هي واحدة ابلنسبة لكليهما ،فبقي إذاً أن ي َ
ٍ
ِ
الطبيب اإلجنليزي
أعم ،تتضح أماراِتا عندما نعقد موازنةً أخرى ،هذه املرة بني
السلوك إىل أسباب ر
والراعي اإلجنليزي .وستكون هذه املوازنة مفيدةً لنا فائدة كاملة؛ ألهنا تتِيح لنا أن ندرك فكرةَ الثقافة يف
فطبيب ور ٍاع ال ميكن أن يلتقيا يف املكوانت اخلاصة اليت متلِيها املهنة ،ومع ذلك فإن
أعم مظاهرها.
ٌ
هنالك تشاهباً عجيباً يف سلوكهما اخلاص ،هذا التشابه من أخص األمور وأمهها يف تديد ِ
ثقافة جمتم ٍع
ر
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أسلوب حياة ذلك اجملتمع ،كما حيدد سلوك أفر ِاده ومدى ما بينهم من
معني .فهو حي ردد يف الواقع
َ
ٍ
تبادل يف هذين اجلانبني.

الثقافة والمقاييس الذاتية:
مجيل ،وذاك قبيح" ،أو "هذا خريٌ ،وذلك شر"،
إن
مقاييسنا الذاتيةَ اليت تتمثل يف قولنا" :هذا ٌ
َ
هذه املقاييس هي اليت تدد سلوَكنا االجتماعي يف عمومه ،كما تدد موق َفنا أمام املشكالت قبل أن
دور ِ
العقل ذاتِه إىل درجة معينة ،وهي مع ذلك درجةٌ كافية تسمح لنا بتمييز
دخل عقولَنا .إهنا تدد َ
ت َ
ِ
فاع ِ
الفروق العامةَ يف ِ
سلوك
ابلنسبة إىل جمتم ٍع آخر .وهذا يفسر لنا
ليته االجتماعية يف جمتم ٍع معني
َ
ِ
ِ
أسلوب احلياةِ يف جمتمعني تفصل
فروق املنطبعةَ يف
طبيبني
ينتميان إىل ثقافتني خمتلفتني ،كما يفسر لنا ال َ
أهم ٍ
أساس
حدود ثقافية ،حىت لو كاان يتعايشان يف مكان واحد .فتكوين هذه املقاييس يع رد إذاً َّ
بينهما ٌ
ثقافة اجملتمع ،والطريقة اليت ينقل هبا هذا اجملتمع إىل كل ٍ
يف ِ
اث هذه املقا ِ
ييس يف
فرد ،راعياً أو طبيباً ،تر َ
وتقاليد وأعر ٍ
اف وعادات ،هذه الطريقة متثرل جانباً جوهريً يف ظاهرة التثقيف.
عقائد
َ
صورةِ َ
غارق يف عاٍمل من األفكار واألشياء اليت يعيش معها يف ِحوا ٍر دائم .فاحمليط
والفرد منذ والدته ٌ
الداخلي الذي ينام اإلنسان يف ثنايه ويصحو ،والصورة اليت جتري عليها حياتنا اليومية ،ت َك رون يف
ِ
ٍ
وحنا بلغة ملغِزة .ولكن سرعان ما تصبح بعض
كل
إطاران
الثقايف الذي خياطب ُّ
تفصيل فيه ر َ
احلقيقة َ
َ
ظروف استثنائية تتصل مرًة واحد ًة بعاِمل األفكا ِر وعاِمل
عباراتِنا مفهومةً لنا وملعاصرينا عندما ت َفسر لنا
ٌ
ِ ِ
سر
األشياء وعامل العناصر ،فإذا هبا تكشف عن مضموهنا ،متاماً كما كشفت التفاحة ل "نيوتن" عن ر
اجلاذبية.
ِ
ِ
السابق عدداً من العو ِ
األشخاص ،وعن
امل الثقافية ،فتحدثنا عن عاِمل
لقد بيرنا يف ثناي تليلينا
ِ
األشياء ،وعن عاِمل العناص ِر والظواه ِر الطبيعية .بَي َد أننا قد بينا َّ
عاِمل األفكا ِر ،وعن عاِمل
أن القيمةَ الثقافيةَ
هلذه العو ِ
امل املختلفة ختضع دائماً لصلتنا الشخصية هبا .فتفاحة "نيوتن" مل تتحول اعتباطاً إىل نظر ٍية
ِ
كيب
اجلاذبية األرضية لو مل تكن له هبذه العناصر صلةٌ شخصيةٌ استثنائية .وإذاً ،فلكي
يف
َ
نستحدث تر َ
نوثق الصلةَ الضروريةَ بني
العناص ِر الثقافية ،ينبغي ،أوالً ،أن
يتحقق شر ٌ
نلق أو أن َ
ط جوهري ،هو أن َ
َ
حق ِ
الفرد وبني العواِمل األربعة اليت أحصيناها .ولِعاِ
ِ
السبق ،ال من
و
التقدم
امليدان
هذا
يف
األشخاص
مل
ُّ
َ
َ
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ِ
الفرد منذ والدته ابملقاييس
رصيد
أجل امتيا ِز
شخص اإلنسان فحسب ،بل ألنه ميثل ال َ
يزود َ
الثقايف الذي ر
َ
الذاتية اليت تدد سلوَكه ،وتؤكد انتسابه إىل ٍ
ثقافة معينة.
َ
مشروع ٍ
ِ
ثقافة هو ،إذاً ،الصلة بني األشخاص أوالً .وها هو ذا
لتحقيق
فالشرط األول العام
ِ
القرآن يعطينا فكرةً عن ِ
ت َما ِيف األَر ِ
ض
قيمة هذه الصلة ،حني َّ
النب قائالً ﴿ :لَو أَن َفق َ
وجه خطابَه إىل ر
اَّلل أَلَّف ب ي نَ هم﴾[ .األنفال ]63 :فأساس كل ٍ
ِِ َٰ ِ
ِ
ثقافة هو ابلضرورة
ت بَ َ
َمج ًيعا َّما أَلَّف َ
ني ق لوهبم َولَك َّن ََّ َ َ
ر
بوي أيخذ صورةً فلسفيةً أخالقية.
كيب
يف حيدث ِطبقاً ٍ
وأتليف لعاَِمل األشخاص .وهو أتل ٌ
ٌ
تر ٌ
ملنهج تر ر
ِ
املقومات يف اخلطة الرتبوية ألية ثقافة.
وإذاً ،فاألخالق أو الفلسفة األخالقية هي أوىل
األشخاص ال ميكن أن يكو َن ذا ٍ
ِ
فعال إال إذا نظرم وتول إىل تركيب.
نشاط
إن عا َمل
اجتماعي ر
ر
والفرد املنعزل ،إذا ما أعطينا هذه الكلمةَ معناها النرسب ،ال ميكن أن يستقبل الثقافة ،وال أن يرسل
إشعاعها .فإذا ما اجتهنا إىل اجملال االجتماعي ،وجدان أن األفكار واألشياء ال ميكن أن تتحول إىل
عناصر ثقافية ،إال إذا آتلفت أجزاؤها فأصبحت تركيباً .فليس لل ِ
شيء املنع ِزل أو الفكرةِ املنعز ِ
معىن
لة
َ
ً
يتسىن لنا بطر ٍ
جمموع الرت ِ
يقة منهجية
أبداً .ومن ِ
كيب عام هو الثقافة .ولكن كيف َّ
اكيب اجلزئية يتألف تر ٌ
اكيب اجلزئية ،املتفاوتة يف تعقيدها ،يف تر ٍ
كل هذه الرت ِ
كيب عام؟
أن ن نَظر َم َّ
ئية أر ٍ
بوسعنا القول إن الثقافةَ هي الرتكيب العام لرتاكيب جز ٍ
بعة هي :األخالق ،واجلمال،
َ
ِ
الثقافة من الوجهة الرتبوية هي يف جوهرها مشكلة توجيه أفكار.
واملنطق العملي ،والصناعة .ومشكلة
افق يف
ولذلك ،كان علينا أن حندد املعىن العام لفكرة التوجيه .فهو ،بصفة عامة ،قوةٌ يف األساس ،وتو ٌ
ٍ
تخدم ألننا ال نع ِرف كيف ن َكترلها؟ وكم من
ى مل تس َ
السري ،ووحدةٌ يف اهلدف .فكم من طاقات وقو ً
ٍ
ى ضاعت ،فلم ت رقق هدفَها حني زمحتها قوى أخرى صادرةٌ عن املصدر نفسه متجهةٌ إىل
طاقات وقو ً
اهلدف نفسه؟ فالتوجيه هو جتنب اإلسراف يف اجلهد ويف الوقت .فهناك ماليني السو ِ
اعد العاملة
ندير هذا اجلهاز
والعقول املفكرة يف البالد اإلسالمية ،صاحلةٌ ألن تس َ
تخدم يف كل وقت .واملهم هو أن َ
ِ
ِ
الزمنية واإلنتاجية .وهذا اجلهاز حني
ظروفه
اهلائل ،املكو َن من ماليني السواعد والعقول ،يف أحس ِن
َ
يتحرك حيدد جمرى التاريخ حنو ِ
اهلدف املنشود .ويف هذا تَكمن أساساً فكرة ِ
توجيه اإلنسان الذي ترركه
ِ
اجلماعة ومعىن الكفاح.
دوافع دينية ،وبلغة االجتماع ،اإلنسان الذي يكتسب من فكر ِته الدينية معىن
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ننتج أفكاراً ،بل جيب أن َنو رجهها ِطبقاً ملهمتها االجتماعية املتحدة اليت
وليس يكفي مطلقاً أن َ
نريد تقي َقها .وهنا يطالعنا موقفان متعارضان يف الظاهر ،ولكنهما ،مع ذلك ،نتيجةٌ لوجهة النظر
االجتماعية .ففي ِ
البالد العر ِ
متجس َدين يف شخصيتني خمتلفتني.
بية ،غالباً ما نصادف هذين املوقفني
ر
فهناك من يدَّعي أداءَ ِ
العمل السياسي ،مثالً ،دون أن يرجع يف عمله إىل قاعدة أو فكرة معينة ،كأن
سليم القصد،
من املمكن أن يكون النشاط َّ
فعاالً وفاعله أعمى! هذا الرجل األعمى غالباً ما يكون َ
ٍ
يعتلي املسر َح مقا ِوٌل
وحينئذ ال ي َّ
فسر موقفه إال جبهله يف املشكالت اإلنسانية .لكن قد حيدث أن َ
ماهر يف الدج ِل السياسي ،يكتشف طيبةَ الب ِ
سطاء وسرعة ِ
ظ هبذا املنج ِم
انقيادهم .فهو يريد أن حيتف َ
ََ
ٌ
َ
الثمني أبي مثن ،بينما يعلم أنه لن حيتفظ به إال بنش ِر الظالم ،يؤيده يف ذلك ِخفيةً االستعمار الذي
يق ردر بداهةً مثن ذلك الظالم.
ِ
للمقاييس والقواعد ،ويف كلمة واحدة.
عمدا
ظهره ً
وطبيعي أن يفقد النشاط فاعليتَه إذا ما أدار َ
ٌ
ٍ
ظهره لألفكار ،فإذا به يضل يف متاهة من اإلهبام والغموض والشك ،دون أن يدرك أنه قد
إذا ما أدار َ
زاغ عن سواء السبيل .لكن هناك شخصيةً أخرى متثرل منوذجاً آخر من انعدام الفاعلية ،فهي ٍ
بصفة
َ
ٍ
طروب ال يتَ َخيَّل
رجل خملص وهبه هللا فِكراً خصيباً ،لكن لديه ذوقاً خالطه الرتف العقلي .فهو
ٌ
عامة ٌ
ِ
ِ
ِ
املسَّرة ،وغر ٌام
نسج عليه ضروب النشاط االجتماعي ،بل هي لديه لو ٌن من الرتف خيلق َ
الفكرَة منواالً ت َ
ف واألشياء الثمينة .فلو أنن وصفت هذا ِ
ابألفكار أشبه ابلغرام جبمع التح ِ
الفكَر بصورةٍ أستعريها
َ
قلت :إنه ليس مصنعاً تتحول فيه األفكار إىل أشياء ،بل هو خمزن َّ
تتكدس فيه األفكار بعضها فوق
بعض.
يصاب النشاط ابلشلل عندما يدير ظهره للفكرة ،كما تصاب الفكرة ابلشلل إذا ما احنرفت
عدد الكتب
متضي يف طريق اللهو والعبث .وحنن ال نستطيع ،بصفة عامة ،أن نتخذ َ
عن النشاط لكي َ
دليال على َّ ِ
الوَرَم إمارًة على الصحة
اليت خترجها املطبعة يف عام ً
الصحة العقلية يف بلد معني ،أو أن نَعد َ
ٍ
البدنية .فهناك أور ٌام عقلية و ٌ
أجسام اجتماعية مريضة مثقلة ابألفكار .ومهما يكن من شيء ،فإن توجيهَ
تورمِ .
األفكار يقوم على إقرا ِر التو ِ
فتاح
فم ِ
ازن الضروري يف هذا اجملال ،حىت ال يبقى هناك فراغ أو ُّ
انمج لتوجيه الثقافة توجيهاً يتفق ومس َّو الغاي ِة اليت ننشدها.
املشكلة يكمن يف وضع بر ٍ
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توجيه الثقافة:
ِ
ِ
ِ
ِ
امل
إن من َّأول واجباتنا تصفيةَ عاداتنا وتقاليدان وإطاران اخللقي واالجتماعي ُما فيه من عو َ
ٍِ
يصفو اجلو للعوامل احلية والداعية إىل احلياة .ولن تتأتَّى هذه التصفية
قترالة ورَمم ال فائدةَ منها؛ حىت َ
املوروث عن فرتة تدهور جمتمع ،ويبحث عن وض ٍع جديد هو وضع
الوضع
إال بفكر جديد حيطم ذلك
َ
َ
النهضة .ونلص من ذلك إىل ضرورة جتديد األوضاع بطريقتني :األوىل ،سلبية تفصلنا عن رواسب
املاضي؛ والثانية ،إجيابية تصلنا ابحلياة الكرمية.
ولعل أثر هذه النظر ِية قد لوحظ يف الثقافة الغربية يف ِ
عهد هنضتِنا حني كان "توماس اإلكوين"
َ
ينقيها ،ولو من غري ٍ
األساس الفكري للحضارة الغربية .ومل تكن ثورته ضد "ابن رشد"
قصد منه ،لتكون
َ
ِ
يستطيع تصفيةَ ثقافته ُما كان يراه فكرة
للتجديد السلب؛ حىت
وضد القديس "أوجستني" إال مظهراً
َ
ِ
ِ
رسم
إسالمية ،أو مريااثً ميتافيزيقياً للكنيسة البيزنطية .وأتى بعده "ديكارت" ابلتجديد اإلجيايب ،الذي َ
باشر
للثقافة طري َقها املوضوعي ،الطريق الذي بن على املنهج التجريب ،والذي هو ،يف الواقع ،ال َ
سبب امل َ
ُّ ِ
تقدمها املادي.
لتقدم احلضارة احلديثة َ
ِ
بعملية التجديد هذه من انحيتِها السلبية واإلجيابية .إال أن
واحلضارة اإلسالمية نفسها قامت
وصدر فيهما عن القرآن الكرمي الذي نفى
احلضارة اإلسالمية قد جاءت هبذين التجديدين مرةً واحدةَ ،
يق الفكرة اإلسالمية الصافية اليت ختطط للمستقبل بطريقة إجيابية.
رسم طر َ
َ
األفكار اجلاهليةَ البالية ،مث َ
اليوم للنهضة اإلسالمية.
وهذا العمل نفسه ضروري َ
تتعرف ،بصورة عملية ،على أهنا جمموعةٌ من الصفات اخللقية و ِ
القيَم االجتماعية
فالثقافة إذاً َّ
ِ
ِ
الوس ِط
اليت تؤثر يف الفرد منذ والدته ،وتصبح ،ال شعوريًَ ،
العالقة اليت تربط سلوَكه أبسلوب احلياة يف َ
الذي ولد فيه .فهي على هذا التعر ِ
يف ،احمليط الذي ي َش ركل فيه الفرد طباعه وشخصيته .وهذا التعريف
مفهومها .فهو احمليط الذي يعكس حضارةً معينة ،والذي يتحرك يف
الشامل للثقافة هو الذي حيدد
َ
ِ
ضر .وهكذا نرى أن هذا التعريف يضم بني دفَّتيه فلسفةَ اإلنسان وفلسفةَ اجلماعة،
املتح ر
نطاقه اإلنسان َ
ِ
انسجام هذه املقومات مجيعِها
أي مقومات اإلنسان ومقومات اجلماعة ،مع أخذان يف االعتبار ضرورَة
يف ٍ
كيان واحد ،ت ِدثه عملية الرتكيب اليت جتريها الشرارة الروحية عندما يؤذرن فجر إحدى احلضارات.
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الحرفية في الثقافة:
ِ
لقد نتج عن ِ
عدم حماولتنا تصفيةَ عاداتِنا وحياتِنا ُما يشوهبا من عو ِ
امل االحنطاط أن ثقافةَ
َ
ِ
هنضتنا مل تنتِج سوى حرفيني منبثرني يف أحناء ٍ
شعب أ رم ري .واحلقيقة أننا منذ مخسني عاماً نعرف مرضاً
ِ
اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصياً هو (التعامل)،
واحداً ميكن عالجه وهو اجلهل واألمية .ولكننا َ
ِ
ِ
ِ
يشهد،
شئت ،فقل (احلِرفِية يف التعلم) .والصعوبة ُّ
يح جليلنا أن َ
وإن َ
كل الصعوبة يف مداواته .وهكذا أت َ
ِ
ظهور منوذجني من األفراد يف جمتمعناِ :
حامل املرقَّعات ذي
خالل النصف األخري من القرن العشرينَ ،
ِ
ِ
الالفتات العلمية .فإذا كنا ندرك بسهولة كيف نداوي املريض األول ،فإن
وحامل
األطما ِر البالية؛
يض مل يَ َ ِ
مداواتِنا للمريض الثاين ال سبيل إليها؛ ألن عقل هذا املر ِ
فعاالً ،بل
ص رَريه ضمرياً َّ
العلم لي َ
قت َ
َ
َ
ليجعله آلةً للعيش ،وسلُّماً يصعد به منصةَ الربملان.
أمر
وهكذا يصبح العِلم مسخاً وعملةً زائفةً غري قابلة للصرف .وهذا النوع من اجلهل أدهى و ُّ
من ِ
اجلهل املطلق؛ ألنه جهل َح َجَرته احلروف األجبدية .وجاهل هذا النوِع ال ي َق روم األشياءَ مبعانيها،
وال يفهم الكلمات مبراميها ،وإمنا حبسب حروفِها .فهي تتساوى إذا ما تساوت حروفها .وكلمة "ال"
ِ
كتهتهة الصب
حروف الكلمتني متساوية .وكالم هذا املتعاِمل ليس
تساوي ،عنده" ،نعم" لو احت ِم َل أن
َ
فيه صبيانيةٌ وبراءة .فهو ليس متَ ِد َّرجاً يف طريق التعلم كالصب .وإمنا تتمثَّل يف ِتتهته تلك شيخوخةٌ
وداء .فهو الصب املزمن! فالبد من إز ِ
اجلو للطالب العاقل اجلاد.
الة هذا املريض
ليصفو ُّ
َ
ِ
ختص طبقةً دون أخرى ،بل ختص جمتمعنا كله ِمبَن فيه املتعلم
الثقافة ال ُّ
وعليه ،فإن مشكلةَ
علو يف جمتمع
والصب ،الذي مل يبلغ مرحلةَ التعلم .إهنا تشمل
َ
اجملتمع كله من أعاله إىل أسفله ،إن بقي ٌ
فَ َق َد حاسةَ العلو ،فأصبحت هذه احلاسة عنده أفقية زاحفة راقدة.

التوجيه األخالقي:
شك يف أن نَظَر ِ
مؤسسةٌ على َغلَ ٍط منطقي؛ إذ حيسبون
ات املثقفني إىل املدنية الغربية َّ
ليس من ٍر
َ
ِ
الشيء الواحد الذي يدخل يف نطاقه ،حىت إنك لتنظر إىل
يخ ال يتطور ،وال تتطور معه مظاهر
أن التار َ
تبد َل شيئاً آخر ،وما هو ،يف احلق ،إال الشيء نفسهَّ ،
الشيء بعد حني فتحسبه قد َّ
تنكَر لك يف مظهرِه
يومها الراهن ،ويضربون صفحاً عن ِ
اجلديد .وإن شبابنا لينظرون إىل املدنية الغربية يف ِ
أمسها الغابر حني
َ
َ
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تطوِرها ومن روها ألواانً خمتلفة ،وما فتئت تتلون عرب السنني حىت استوت
وتلونت يف ُّ
نبتت أوىل بذورها ر
على ِ
ِ
ِ
لوهنا احلاضر ،فحسبناها نبااتً جديداً .ولو أان تناولنا ابلدر ِ
حضانة
كجمعية
اسة مشروعاً اجتماعياً
األطفال يف فرنسا ،لبدى لنا من َّأوِل وهلة أهنا مجعيةٌ تقوم على شؤوهنا دولةٌ مدنية ،وحنكم أبهنا مؤسسةٌ
نشأت يف ِ
س مدنية ال دينية ،بينما لو درسنا اترخيها ورجعنا إىل ِ
ابد ِئ األمر على أس ٍ
أصول فكرِِتا
َ
مشروع
أصل مسيحي .فهي تدين ابلفضل للقديس "فانسان ديبول" الذي أنشأ
َ
األوىل ،لوجدانها ذات ً
املشردين خالل النصف األول من القرن السابع عشر .غري َّ
أن نظرتَنا العابرَة هذه جعلتنا ننظر
األطفال َّ
يخ قد ابتَ َدأَ من يوم أن التقت أنظاران إليه ،فأعرانه بعض اهتمامنا.
إليه وكأنه اتر ٌ
وذلك شأن شبابِنا يف نظرِ
أكرب مصاد ِر خطئِنا يف تقدير املدنية الغربية أننا
فإن
.
األشياء
إىل
م
ِت
َ
ِ
الصناعات ما
لوم والفنو َن و
ننظر إىل منتجاِتا وكأهنا نتيجة علوم وفنون وصناعات ،وننسى أن هذه الع َ
ص َّور هذه الصناعات والفنون بدوهنا .فهي
كان هلا أن توجد لوال
ٌ
صالت اجتماعيةٌ خاصة ،ال ت تَ َ
األساس اخللقي الذي قام عليه صرح املدنية الغربية يف علومه وفنونه ،حبيث لو ألغينا ذلك األساس،
ٍ
كل
لسرى اإللغاء على مجي ِع ما نشاهده َ
اليوم من علوم وفنون .ولسوف نصل يف النهاية إذا ما تَتَ بَّعنا ر
ِ
ٍ
كل عص ٍر
مدين من مظاهر احلضارة الغربية إىل الروابط الدينية األوىل اليت بعثت احلضارة .وهذه حقيقة ر
كل حضارة.
و ر
ِ
أول جمتم ٍع إنساينر،
لق من
روح
متفرقة كاألنصا ِر واملهاجرين َ
اإلسالم هو الذي َخ َ
إن َ
عناصر ر
َ
ِ
اجلديد يعرض على أخيه أن ي ن ِك َحه من خيتار من أزواجه ،بعد أن يطَلر َقها
حىت كان الرجل يف اجملتم ِع
ِ
وضوح يف اإلسالم.
يبن بذلك أسرة .فقوة
التماسك الضرورية للمجتمع اإلسالمي موجودةٌ بكل ٍ
له ،كي َ
ولكن أي إسالم؟ اإلسالم املتحرك يف عقولِنا وسلوكِنا ،واملنبعث يف صورة ٍ
إسالم اجتماعي .وقوة
التماسك هذه جديرةٌ أبن تؤلف لنا حضارتَنا املنشودة ويف يدها ،ضماانً لذلك ،جتربةٌ عمرها ألف عام،
قاحلة وسط البدو ،رجال ِ
أرض ٍ
وحضارةٌ ولِ َدت على ٍ
الفطرةِ والصحراء.

التوجيه الجمالي:
ٍ ٍ
القبيح يف
توحي ابخليال اجلميل أو ابألفكار الكبرية .فإن ملنظ ِرها ِ
ال ميكن لصورة قبيحة أن َ
ٍ ٍ
ِ
يظهر أثر هذه الصورةِ يف أفكا ِره
النفس خياالً أقبح! واجملتمع الذي ينطوي على صورة قبيحة البد أن َ
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ِ
ِ
اجلميل الذي ينطبع فيه فِكر الفرد ،جيد اإلنسان يف نفسه نزوعاً إىل
فبالذوق
وأعمالِه ومساعيه.
ٍ
اليوم نفقد
اإلحسان يف العمل ،وتوخياً للكرمي من العادات .ولعل من الواضح لكل إنسان أننا أصبحنا َ
ذو َق اجلمال .ولو أنه كان موجوداً يف ثقافتنا ،إذاً لسخرانه حلل مش ٍ
ِ
جمموعها
كالت جزئية ت َك رون يف
ر
جانباً يف حياة اإلنسان.
لقد صدرت بعض األوام ِر يف مدينة موسكو تل ِزم س َّك َاهنا أبن يراعوا يف ٍ
يقظة نظافةَ مدينتِهم،
مهددون ِ ٍ ٍ
وإال فهم َّ
كل من يبصق يف الشارع ،أو يلقي أبعقاب السجائ ِر على
بفرض غرامة مالية على ر
الرصيف ،أو ي علرق مالبسه يف الشبا ِك امل ِطل على الشارع ،أو ي ل ِ
صق إعالانت على احلوائط ،أو من
َ
ر
َ
ِ
ِ
مبالبس ِ
السبب الذي
العمل املتسخة .فلو أننا سألنا عمدةَ موسكو ،مثالً ،عن
يركب السيارات العامةَ
طبيب من وجهة نظره أبنه الصحة .واثلث فنَّا ٌن
دعا إىل مثل هذه األوامر ،ألجابنا أبنه النظام .وجييب ٌ
ِ
ِِ
ٍ
وضع خاص.
كل إجابة من هذه اإلجاابت صادقةٌ بوصفها سلوكاً ميليه ٌ
يذهب إىل أنه مجال املدينة .و ر
واإلطار احلضاري بكل حمتويتِه متصل ِ
اجلمال هو اإلطار الذي تت َك َّون فيه أية
بذوق اجلمال ،بل إن
َ
ٌ
الحظَه يف أنف ِسنا ،كما ينبغي أن نتمثَّل يف شو ِ
حضارة ،فينبغي أن ن ِ
ارعنا ،وبيوتِنا ،ومقاهينا مسحةَ
َ
أقل نشا ٍز يف األصو ِ
اجلمال اليت يرمسها خم ِرج رو ٍ
ِ
اية يف منظ ٍ
ات
أو
ي
سينمائ
ر
ٍ
مسرحي .جيب أن يث َريان ُّ
ر
ر
منظر مسرحي سيرئ األداء.
ويف الرو ِ
ائح ويف األلوان ،كما يثريان ٌ

المنطق العملي:
ِ
ِ
ونعن به كيفيةَ ار ِ
تباط ِ
سهل أو
نستصعب شيئاً
َ
العمل بوسائله ومقاصده ،وذلك حىت ال نست َ
دون مقياس .وليس من الصعب على ِ
نتائج من
الفرد املسلم أن يصو َ
غ مقياساً نظريً يستخرج به َ
مقدمات حمددة .غري أنه من ِ
ٍ
يعرف املنطق العملي ،أي استخراج أقصى ما ميكن من
الناد ِر جداً أن َ
ظ أن ضروب ِ
نشاطنا غالباً ما تتَّسم
الفائدةِ من
وسائل معينة .ونظرةٌ إىل ما حولنا تكفينا لكي نالح َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
كل يوم،
ابلشلل وانعدام الفاعلية يف اجلانب اخلاص أو العام .فاملسلم يتصرف يف أرب ٍع وعشرين ساعةً ر
نصيب من العلم أو حظ من املال ،فكيف ي ن ِفق ماله ويستغل
فكيف يتصرف فيها؟ وقد يكون له
ٌ
ِ
الوصول إىل ذلك العل ِم،
علمه؟ وإذا أراد أن يتعلم علماً أو حرفة ،فكيف يستخدم إمكانياته يف سبي ِل
أو تلك احلرفة؟
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ِ
اليومية جانباً كبرياً من الالفاعلية يف أعمالِنا ،إذ يذهب جزءٌ كبريٌ منها يف
إننا نرى يف حياتِنا
احملاوالت اهلازلة .وإذا ما أردان حصراً هلذه القضية ،فإننا نرى سببها األصيل يف ِ
ِ
ِ
افتقادان
العبث ويف
َ
ِ
األشياء ووسائلِها ،وبني األشياء وأهدافِها .فسياساتنا جتهل وسائلَها ،وثقافتنا
ط الذي يربط بني
الضاب َ
كل ٍ
كل
عمل نعمله ،ويف ر
ال تعرف مث لَ َها العليا ،وفكرتنا ال تعرف التحقيق .وإن ذلك كلره ليتكرر يف ر
خطوةٍ نطوها.
ِ
األصوب أن نقول:
اجملتمع اإلسالمي يعيش ِطبقاً ملباد ِئ القرآن ،ومع ذلك فمن
ولقد يقال إن
َ
تبعا ملبادئ القرآن؛ لعدم وجود ِ
املنطق العملي يف سلوكِ ِه اإلسالمي .ونظرةٌ إىل واقعِنا لنرى
إنه يتكلم ً
نشاط و ٍ
عزم وحر ٍ
الرجل األورويب والرجل املسلم أيهما ذو ٍ
كة دائبة ،ليس هو الرجل املسلم ،بكل أسف!
َ
َ
وهو الذي أيمره القرآن ،كما يعرف ذلك متاماً ،بقوله تعاىل" :واق ِ
ك" ،وقولهَ " :وَال َمت ِ
ش ِيف
صد ِيف َمشيِ َ
َ
األَر ِ
منطق العمل واحلركة؟ وهو ال
منطق الفكرة ،ولكن َ
املسلم ليس َ
ض َمَر ًحا" .أمل نقل إن الذي ينقص َ
يفكر ليعمل ،بل يقول كالماً جمرداً ،بل إنه أكثر من ذلك يبغض أولئك الذين يفكرون تفكرياً مؤثراً
يتحول يف احلال إىل ٍ
عمل ونشاط.
ويقولون كالماً منطقياً من شأنه أن َّ
ِ
األم اليت
ومن هنا أييت عمقنا االجتماعي ،فنحن حالمون ينقصنا املنطق العملي .ولننظر إىل ر
ِ
رخي له العنان وتتمايع معه .فإذا
تريد أن َ
تريب َولَ َدها ،فهي إما أن ت بَ لرده مبعاملة رأم متوحشة ،وإما أن ت َ
ِ ِ
الوَه َن والسخف يطبعان
أب َدت إشارةً أو أصدرت أمراًَ ،ش َعَر الطفل بتفاهة إرادِتا ،فلم يعبَأ هبا؛ إذ أن َ
ِ
منط َقها حىت يف ع ِ
ني الصب املسكني.

التوجيه الفني أو الصناعة:
العلوم تدخل يف م ِ
وتطبيقات ِ
ِ
الفنون واملِه ِن والقدر ِ
كل ِ
َّ
فهوم الصناعة .والراعي نفسه له
ات
إن َّ
َ
اض ِ
ِصناعته .وُما يدلُّنا على القيمة االجتماعية هلذه احلِر ِفة املتو ِ
عة الزهيدة أن هلا مدرسةً أهليةً يف فرنسا.
َ
َ
قطيعه ،لعلمنا أي فَرٍق بينهما.
يج يف هذه املدرسة ،والراعي َّ
العريب يقود كل منهما َ
اخلر َ
فلو رأينا الراعي ر
يشه ،ورمبا ِ
لبناء ِ
من املسلَِّم به أن الصناعةَ ِ
لكسب ع ِ
للفرد وسيلة
جمده .ولكنها للمجتم ِع وسيلةٌ
ِ َ
َ
ِ
ِ
كل رٍ
فن هذين االعتبارين .ولسوف
للمحافظة على كيانه واستمرار منوه .وعليه ،فيجب أن نالحظ يف ر
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عولنا يف قضيتِنا على العل ِم الذي نتعلَّمه يف املدارس الرمسية أو غري
ختيب آمالنا اليت عقدانها إذا ما َّ
الرمسية ،أو على ما تعِدان به السياسات االنتخابية ،وما تعِدان إال غرورا.
روعات القومية اليت رأت النور يف ِ
ط املش ِ
بالدان تشعران عملياً ابحلاجات اليت تطابق ،يف
إن خط َ
َ
ٍ
صورةٍ
ملي فصالن من هذه الفصول
طبيعية،
َ
الفصول اليت ترتكب منها الثقافة .فالصناعة واملنطق الع ُّ
ِ
اهلامة ،حيث يتجاوب املنطق العملي مع القدرةِ
االنتاجية يف الناحية االقتصادية ،وحيث يرمسان خطةً
للعمل و ِ
ِ
النشاط يف السلوك الفردي.
ِ
يتم إدخاله يف
وأييت دور
ٍ
العامل الصناعي عندما يضع بل ٌد ما ختطيطاً
ملشروع قومي .وبذا ُّ
ٍ
نفسها على املشروعات احلكومية من جهة،
بر ٍ
انمج تربوي بصورة آلية نوعاً ما؛ إذ هي ضرورةٌ تفرض َ
وعلى احملاوالت اخلاصة من جهة أخرى .وهكذا ،يتالقى احتياج الدولة إىل الفنيني ،ورغبة األفراد يف
ضوية ِ
جمال الفن الصناعي ،يتالقيان كامالً يف الضرورةِ الع ِ
وظائف معنية يف ِ
نفسها .ويتقرر
أن يؤدوا
َ
ِ
نفسها ،بصفته حاجةً عاجلةً ِ
املنطق العملي ابلصورةِ ِ
ث تغيرياً يف احمليط ،حيث
لثقافة هنضة تريد أن تد َ
ُّ
ِ
َّ
النشاط وأسلوبَه ونس َقه
تتشكل عبقرية احلضارة وحيث يتطور اإلنسان .فاملنطق
العملي ي َكيرف صورةَ
ُّ
ومجيع أشكالِه الديناميكيةَّ .
اجب يف ِرض علينا أن نرعى واقعاً جلياً وجوهريً ،هو أن ميزانيةَ
َ
لكن الو َ
ِ
النشاط املادي ،ومن األفكا ِر اليت هلا كثافة الواق ِع ووزنه.
رصيدا من الكالم ،بل كتالً من
التار ِ
يخ ليست ً
احلقيقة ميزانيات من ِ
ِ
ِ
ِ
الثقافية تقوم على
القيَِم
صنوف النشاط اإلجيايب هي يف
وهذه امليزانية املكونة من
ٌ
فصول الثقافة األربعة .منهجها األخالقي ،وفلسفتها اجلمالية ،وفنُّها الصناعيِ ،
ِ
ومنطقها العملي.
ِ
ِ
ِ
ِ
كني
إننا حني عا َجلنا مشكلةَ الثقافة كنا هندف إىل تبيان ضرورةِ التوجيه يف احلياة الفكرية ،اتر َ
جانبا املناقشةَ اليت ستقرر إذا ما كان هذا االجتاه جيب أن ينبع من ظ ِ
ِ
الحتياجات
روف الدو ِلة ِطبقاً
ً
َ
ِ
الشخصية واألذو ِاق
ملنهج يفرض سيطرَة التوجيه اجلامعي ،أو أن يصدر عن املناف ِع
البالد ،أي طبقاً ٍ
ِ
األمهية ٍ
ِ
مبكان
احلر املنطلق .فمهما تكن الصورة اليت نضع فيها املشكلة ،فمن
الفردية ،أعن عن التعليم ر
وتؤدي د َورها يف العامل بصورة فعَّالة.
أتخَرها
أن ت رد َد البلدان املتخلفة ثقافتَها لتَ تَ َد َارَك ُّ
َ
ولكل ٍ
الطرق تؤدي إىل ٍ
بلد أن حي َّل هذه املشكلةَ بطرقِ ِه اخلاصة .فكل ِ
هدف واحد ،ولكن
ر
الطرق اليت سلكتها
بتوقيت خمتلف .فالواجب أن
نتجنب الطرق الطويلة ،طرق االعتباط واالستهواءَ ،
َ
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أمامها ما يكفيها من القرون ومن آالف السنني .وبلغة الرتبية ،جيب أن نطبق
احلضارات اليت كان َ
توجه الذكاءَ يف اجتاه احلضارة ،واليت جتعل تكوينَها طبقاً للتطورات الضرورية يف نطاق هذه
الطرق اليت ر
لتقوم
احلضارة .فإذا ما صيغت املشكلة يف تعبريات هذه اللغة ،وجدانها تتجاوز بذلك
َ
النطاق القومي َ
ٍ
على ِ
سياسة للثقافة.
أساس وض ِع
انتهى حبمد هللا
رمضان  1441ه.
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