بسم اهلل الرمحن الرحيم
غياب الفكر الفلسفي وتأثير ذلك على النشاطات الثقافية
د .حسن عبدي بور
نعيش يف عامل يشهد تطورات متالحقة و مدهشة يف ميادينه العلمية و التقنية ٬غ ّيت وجه هذا العامل بشكل كلي ٬و كأنّه حصل
«انقطاع تارخيي» بني حاضر البشر و ماضيهم ٬و انفصلت فيه مرحلتني تارخييتني إحداها عن األخرى ٬و تركت صدعاً عميقاً يصعب
أحياناً رتقه .حبيث أصبح املاضي بالنسبة للمعاصرين غريباً ٬و احلاضر بالنسبة لكبار السن غي معقول .فصار املاضي غي مفهوم و
العصر الراهن ميتلك خصوصيات جديدة متاماً ال ترتبط إىل املاضي بصلة.
أي رابط ٬وك أهنا مل
إحدى هذه اخلصوصيات اكتساب النشاطات الثقافية لوناً آخر ٬و ّ
تغي الررو عل وحو ال يربطها باملاضي ّ
تولد من رم م
محه .لقد سعت احلكومات عرب التاريخ إىل تغيي ثقافات جمتمعاهتا من خالل إدخال عناصر جديدة يف تلك الثقافات تالئم
َ
أهوائها ٬لكنّها فشلت عل أرض الواقع ٬و أحد األسباب املهمة لذلك الفشل عدم تكيّف تلك العناصر مع الكليّانية الثقافية
للمجتمع ٬و هو ما برهن عليه علماء االجتماع يف عصرنا ٬حيث يقولون بأ ّن ثقافة كل جمتمع مرتبطة بتارخيه ارتباطاً وثيقاً .فالثقافة
حبسب رأيهم عبارة عن «جمموعة من اخلصوصيات السلوكية و العقدية االكتسابية ألعضاء اجملتمع» .أي إ ّن أحد الشروط املهمة جداً
يف هذا التعريف و الذي مييّز الثقافة عن غيها هو صفة «االكتسابية» ٬و اليت تعين أ ّن السلوكيات و العقائد اليت تتألف منها الثقافة
يتم تلقينها من قبل فئة معينة ٬بينما تقوم فئة أخرى بتعلّمها و اكتساهبا .و يطلق علماء االجتماع عل هذا األسلوب مصطلح
«التنشئة االجتماعية» ( .)Socializationو يعتقد هؤالء العلماء أنّه ال ميكن نشر كل خصوصية ثقافية يف اجملتمع عرب أسلوب
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التنشئة االجتماعية لتصبح جزءاً ال يتجزأ من خصوصياته الثقافية اخلاصة به ما مل تكن منسجمة انسجاماً تاماً مع الكليانية التارخيية
لوجود ذلك اجملتمع .و السؤال املطروح هنا :ما هي العناصر و اخلصوصيات اليت ميكن أن تنسجم مع جمموع املقومات الثقافية
للمجتمع؟ اجلواب هو ٬احملاكاة التارخيية للخصوصيات الثقافية و اليت ال ميكن لعملية التنشئة االجتماعية أن تتم من دوهنا .و ال
جمرد التسلسل التارخيي للحوادث يف بلد ما ٬بل الكليانية الوجودية للشعب و األمة اليت تتبلور عرب مح َقب طويلة٬
نقصد هبذه احملاكاة ّ
و هذه الكليانية التارخيية دليل عل االنسجام بني العناصر الثقافية لذلك الشعب .و ال نعين هبذه احملاكاة بني اخلصوصيات الثقافية
الرواهر و العالئم الثقافية فحسب ٬و إّّنا هي كلمة مفتاحية عامة تشمل العديد من املفاهيم أمهها مفهوم الفلسفة.
و ال خيف عل أهل العلم أ ّن هناك وشائج بني ثقافة اجملتمع و فلسفته ال تنفصم .و ما ينطبق عل الثقافة ينطبق عل الفلسفة سواء
بسواء .فعندما نقول ثقافة اجملتمع متعالية ٬نعين أيضاً أ ّن فلسفته متعالية ٬و العكس بالعكس ٬إذا قلنا ثفافة اجملتمع مبتذلة فذلك يعين
أ ّن فلسفته أيضاً مبتذلة .فما هي األسباب اليت تقف وراء هذا التالحم بني املفهومني؟
اجلواب هو ٬أ ّن بني املفهومني عالقة توليدية ٬فأحدمها يلعب دور املولّد و األم بالنسبة للمفهوم الثاين .و طبعاً تلعب الفلسفة دور
املولّد يف هذه العالقة حيث تقوم بتنريم العالقات بني أفراد اجملتمع و تق ّدم النموذج الذي يطبّقه اجملتمع يف سلوكياته و الذي نطلق
عليه اسم الثقافة.
أي جمتمع عل الفلسفة و هي تش ّكل اإلطار الذي حييط بصورة الثقافة .فالثقافة تتأطر هبذا اإلطار و عل حسب شكله.
يقوم بنيان ّ
بيد أ ّن الرسالة املهمة اليت تتضمنها هذه الكلمة هي أ ّن العالقة بني الفلسفة و الثقافة ليست أبدية .بل رمبا أصاب هذه العالقة
الضعف و االنقطاع عل أثر حوادث الزمان و القضايا املختلفة.
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و خي مثال عل ذلك األوضاع الراهنة جملتمعاتنا اإلسالمية و اليت مل يسبق هلا مثيل ٬حيث انقطعت ثقافات هذه اجملتمعات عن
لتحل حملّها الثقافة الغربية ٬إذ نالحظ انتشار أسلوب احلياة الغربية يف مجيع مناحي احلياة ٬و يف املقابل انسحاب القيم و
ماضيهاّ ٬
يفسر ُع ْسر الفهم الذي
املعايي التقليدية ٬فابتعدت نتيجة لذلك آمال و طموحات الشباب عن آمال اآلباء و األجداد ٬األمر الذي ّ
يسود العالقة بني اجليلني .و قد انسحبت هذه التغييات احلداثوية عل مجيع مرافق اجملتمع من شعر و قصة و مسرح و سينما و
موسيق و سائر اجملاالت الفنية ٬و بالتايل حتديث الثقافة يف البلدان اإلسالمية ٬و هو حتديث كلّف أمثان باهضة و سبّب معضالت
عديدة ٬منها ٬أزمة اهلوية اليت يعاين منها شبابنا و بناتنا ٬و االنقطاع بني اجليل السابق و اجليل احلايل ٬و النزوع وحو املراهر الغربية ٬و
شيوع األنانية و العنف و غي ذلك.
تأملنا هذه األوضاع سو جند بأنّه باإلضافة إىل العوامل االجتماعية و االقتصادية و السياسية ٬فإ ّن العامل الرئيسي وراء هذه
و إذا ّ
املعضالت ٬هو االبتعاد عن اجلذور الفلسفية اإلسالمية باعتبارها السند الفكري للمجتمعات اإلسالمية.
 .1فاالبتعاد عن الفلسفة اإلسالمية فتح الطريق أمام نفوذ الفلسفات األجنبية اليت ال تربطها عالقة سليمة بالكليانية الشاملة
للمجتمع اإلسالمي.
 .2االبتعاد عن الفلسفة اإلسالمية دفع إىل حالة من االبتذال يف النشاطات الثقافية.
 .3االبتعاد عن الفلسفة اإلسالمية دفع إىل عدم تناغم النشاطات الثقافية مع العناصر الفكرية األخرى يف اجملتمع اإلسالمي.
مضرة و ذات إشكالية.
 .4االبتعاد عن الفلسفة اإلسالمية ٬جعل النشاطات الثقافية ّ
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يعترب الفكر اإلسالمي و الفلسفة اإلسالمية مبثابة أعمدة احلضارة اإلسالمية ٬و جتمع هذه الفلسفة بني العقل و النقل ٬و هو ما
يتجلّ بوضوح يف الفلسفة املتعالية لصدر الدين الشيازي .كما أ ّن الرؤية الكونية اإلسالمية تنهل من الفلسفة اإلسالمية ٬فتارخيياً٬
ارتبطت العناصر الرئيسية يف اجملتمعات اإلسالمية بالفلسفة الفكرية هلذه اجملتمعات .أما اليوم فنالحظ أ ّن االرتباط بني الفلسفة و
سائر العناصر االجتماعية و بضمنها الفلسفة ضعيف جداً ٬حىت أنّه ميكن القول أ ّن ارتباط الثقافة احلديثة يف اجملتمعات اإلسالمية
بالفلسفة الغربية أقوى بكثي من ارتباطها بالفلسفة اإلسالمية ٬تراث اآلباء و األجداد.
و احلل برأينا يكمن يف ضرورة أن يويل القائمون عل الثقافة يف البالد اإلسالمية أمهية أكرب للفلسفة اإلسالمية ٬و أن يستعينوا هبا يف
النشاطات الثقافية ٬و هذا األمر يستوجب عدداً من األمور هي:
 .1االبتعاد عن تسطيح الثقافة ٬و العودة إىل اجلذور الفلسفية يف كل نشاط ثقايف.
 .2تعليم الفلسفة اإلسالمية يف اجملتمع بلغة سهلة و مفهومة .و إعطاء األولوية يف ذلك للقائمني عل الثقافة مبختلف
املستويات ٬و كذلك طالب اجلامعات و التالميذ.
 .3االستعانة بأساليب حديثة يف تعليم الفلسفة ٬و اجتناب األسلوب املدرسي .و لغة الفن قد تكون مفيدة جداً يف هذا اجملال.
 .4االستعانة بتجارب البلدان اإلسالمية يف هذا اجملال و زيادة التواصل الفلسفي و تعميقه.
 .5عقد الندوات الفكرية عل املستويني احمللي و الدويل ٬و دراسة آليات جديدة البتكار مراهر ثقافية جديدة للفلسفة
اإلسالمية.
أشكركم جزيل الشكر على حسن االستماع
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