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بأّن الدكتور محمد شوقي الزين قد عثر على قبر الثقافة أثناء زيارته للمقبرة الفلسفية، و لّما وقع  يبدوا

تدل هيأته بأنه غير ُمعتنى به، أمسك أداة تمثلت فيما أسماه بـ: "الثقاف"، من نظره على هذا القبر الذي 

أجل العمل على استعادة جثة الثقافة، و بعث فيها نوعا من الديناميكية في المعطى المباشر لمجالها الدائري 

 ردية، و هذا ما يحسب له. -ذا الصيغة األخذ

قبر الثقافة، مع أنه أفرط في التركيز على اإلحداثيات  حيث أنه تمكن من أن يدل البعض على إحداثيات

دون طرق باب صناعة هذه، التي تدخل في نطاق ما سماه بالثقاف. 

 الثقاف. عبر تلّمس ميزاته و مواصفاته. 

و إن سلّمُت بوجود ثقاف معيّن، يغذي و يتغذى من ثقافة معيّنة. فأّول 

أسباب عالجه أو و سؤال يطرق ذهني هو يدور عن ماهية الثقاف؟ 

إقامته؟ و كيف يتعّرف المرء على ثقافة؟ أم أّن الثقاف يبقى حبيس 

 الخلف الخفّي على الدوام؟ 

يبدوا كذلك بأن العنوان المختار لهذا العمل ليس من ترف البالغة، إذ 

أنه يحمل الشفرة الرمزية للداللة على البعد الثالث للثقافة، في حين أّن 

طي للموضوع المتناول صورة رسومات، تتغلغل العناوين الفرعية تع

 في صلب النسيج ألمفاهيمي لما هو يحيط بمعاني "الفلسفة الثقافية". 

هذا العمل هو ال يمتد على طول و عمق كتاب "الثقاف في األزمنة 

العجاف"، و إنما هو يقتصر على مجال محصور، ذلك الذي يسكن 

خلف خمار "مدخل إلى فلسفة الثقافة )األصول اللغوية و الرهانات 

الفلسفية("، كما أنه يدور و ينعطف في مساحة أفكار الدكتور محمد 

منها سوى ليعود إليها، و ال يعود إليها سوى شوقي الزين، فال يخرج 

ليخرج منها، و هذه العملية ليست إلقامة فعل عقلي فحسب، و إنما هي 

محاولة للعناية بموقع قبر الثقافة، بواسطة ثقاف معيّن، ريثما تُستخرج 

الجسد الجثة الثقافية، أمال في أن يتم بعث روح جديدة في أعضاء 

 الثقافة".  الجسمي المدعو بـ: "فلسفة

أرجوا أن يكون واضحا بأنني أتعامل مع أفكار الدكتور محمد شوقي 

وفق النظرة التحليلية بما جاء به، انطالقا من قاعدة فكرة ضرورة اكتساب القوة لفرض التموقع، هي  الزين

عينة، الموضوع الذي يحمله هذا العمل محاولة لبيان السبيل إلى صناعة قوة ثقافية، قوة لثقافة محسب 

الحضارة، ال يمكن ضبطه و حصره، و باالعتماد على ثقاف قوي، ألّن "... الصدام الذي ينتج عن تمظهر 

تحديده في جانب معيّن، و هذا ألنه ال يأخذ صورة واحدة، و إنما يأخذ جميع الصور و األنماط التي 

صورة صدام ديني، و صدام  تشكلت منها تلك الحضارة عينها، و هذا ما يجعل ذلك الصدام يظهر لنا، في

 –الصراع من أجل الحفاظ على الوجود  –ثقافي و اقتصادي، و األخطر حينما يتطّور إلى صدام وجودي 
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و هذا بالضبط ما هو حاصل في عالمنا المعاصر، في أشكال مختلفة، كاإلرهاب العالمي، و السباق نحو 

خرين مثال... "امتالك القوة، و انتشار فكر فرض األيديولوجيات على اآل
1
  

 من هذا كله! 

بإمكاني القول بأّن هذا العمل يصنّف ضمن محاولتي إلبراز ضرورة األخذ بالقّوة، كعنصر حيوي من أجل 

إدارة الصراع و التحكم فيه، أو اتقاء شره بتجنب األطراف المتصارعة الضعيفة لما هو أقوى منها. و هذا 

ما يضمن الحفاظ على الوجود، وجود اإلنسان بقوته، وجود المجتمع 

، وجود الحضارة بقوة ثقافاتها، قوة الثقافة، كما الثقافة القوية، بتماسكه

وهذه القوة تتجسد في متانة ثقافها، و مدى قدرة إرادة مجتمع ما، 

إلدراك جدوى العمل على ثقافته بأدوات متقنة، و أفكار حاذقة، تجدد 

 من أجل الصمود، ألن الميت هو ضعيف أمام األحياء. 

 ( :كابيتول  الثقافةCapitol ) 

ما يجعل الثقافة غامضة هو حضورها دون تشخيصها، هي تدل على 

المدلول دون الدال الذي هو ثقافة، و بالتالي هنا يظهر الرسم بال حد، 

تظهر األصوات المنسقة، األعمال الملهمة، المنظومة القائمة مستقلة 

و عن المنظم كما عن المنِسق كما التنسيق، عن الملهم كما اإللهام، 

 النظام، إنها عملية استقالل مع تأكيد التواجد المعبّر عنه. 

اللغوية بين اإلغريقية و العربية كما الالتينية، و بالعودة إلى الجذور 

تظهر الثقافة في تجلياتها، و هي منفصلة في كل بيئة لغوية وفق ما 

بينما على الصعيد العملي تشير إليه من صناعة و زراعة و حذاقة، 

تشترك هذه التجليات من خالل االرتباط الجزئي و العضوي بين 

المركبات الثالثة، ألّن الزراعة تحتاج إلى كال من المصنوعات و إلى 

 الحذاقة في اآلن ذاته. 

 ( :البوتوماك الثقافيPotomac ) 

 حسب طبيعة األزمنة و المساحات الفكرية تتكون الرؤى، و المساحة

الرومانية القديمة ال تخرج عن هذه القاعدة، و هنا تذهب الثقافة كمصطلح لترتبط بالعناصر المركبة لروما 

قوتها إلى التوازن، ما بين الطبيعة المادية من ناحية، و المسألة الروحية اإلمبراطورية، تلك التي أخضعت 

 (Culturaاألدبيات الرومانية بـ: كولتورا ) اإللهية من ناحية مخالفة، من هذا أخذت الثقافة، أو كما سمتها

موقعا مهما في كلتا الناحيتْين: استمدت حضورها المادي من عملية االهتمام و العناية باألرض في 

المشاريع الزراعية، كما استمدت وجودها من ما كان يقيمه الرومانيون من طقوس للعناية بأرواحهم، في 

ا أكد عليه سيشرون، في أكثر من موضع، حتى أنه جعل من الفلسفة مشاريع التقرب من اإلله، و هذا م

 كالزراعة، األولى تهتم بالروح، و الثانية تهتم باألرض، األولى تغذي المعنوي، و الثانية تغذي المادي. 

                                                           
1
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ر للميالد، بحيث إستراتيجية الثقافة شفكرة سيشرون هذه حول الثقافة تأخذ بعدا أوسع في القرن السابع ع

)الكلمة المعرفة( تندرج تحت لوائها العديد من التكتيكات المسماة بـ: ثقافة )الكلمة النكرة(، بينما الهدف 

يبقى صامدا منذ البدء، فزراعة الحبوب، و عملية بذر األرض شوقا لجني المحاصيل، هي أيضا عملية 

الشوق إلى رفة عمليات معنوية، خاصة و أّن كولتورا هي نوع من تدبرها عوامل روحية، و تسيّرها غ

لكن في القرن السابع عشر للميالد، تحولت إلى صورتها المحضة، لتدخل رضا اإلله عبر األضحية. 

لتصبح كولتورا المنظومة العقائدية، و تحتل مكانة دينية خالصة، إذ أنها أصبحت تقود إلى معنى النفس. 

لطبع، و ترشيد السلوك، و رفع الهّمة، و تجسيد كل تحيل إلى تهذيب ا

حتى القرن الثامن ما له عالقة بالجانب الروحي و الفني لدى اإلنسان. 

عشر للميالد، عادت الثقافة حبيسة الداللة الطبيعية في جانب كبير 

منها، حيث تمت اإلشارة إليها عبر االشتقاق في فصول الجوانب الفنية 

لمتعلقة باآلداب أو الفنون الجميلة و غيرها، كما أو التربوية، تلك ا

شهدت هذه المرحلة صعودا للفنون الميكانيكية و الليبرالية على حساب 

الفنون الزراعية، و بالتالي أخذ الميثاق المربوط ما بين الثقافة و 

الطبيعة مجرى آخر، على الرغم من بعض المحاوالت الرافضة لهذه 

ر ما قام به جون جاك روسو في أكاديمية الوجهة الجديدة، على غرا

قطع الصلة ما بين الثقافة و الطبيعة، و غض الطرف عن ديجون. 

العالقة التي أقامت تقاطعا بين الشعراء و الفالحين، بين كلمة المفكرين 

و محراث المزارعين، هو ما يقود فتح كلمة الثقافة على جميع 

ون جاك روسو في دفاعه عن االستعماالت السيئة، هذا ما أشار إليه ج

 الفضيلة ذات الصيغة الرومانية و الشوكة ذات الطابع االسبرطي. 

مفردة كولتورا دلت أيضا فى المعنى الالتيني على الثبات و اإلقامة، و 

هذا ما سمح للثقافة بارتداء العباءة الحضارية، و األخذ باالعتبار 

د التي يشير إليها كل مساحة الوعي في كال الصيغتْين، و جميع األبعا

من اإلطار الفردي التي تعتني به الثقافة، و اإلطار الجماعي )األمة( 

كما هو عليه الحال في االختالف ما بين الذي تعتني به الحضارة، 

الحضارة على طريقة الفرنجة، في مقابل الطريقة الجرمانية، حيث أّن 

رتباط بالبذخ الفكري، و األولى ترتبط أكثر بالثقافة، بينما الثانية لها ا

 الترف الفني الذي كان عليه النموذج الروماني. 

 أوفال أوفيس الثقافة: (Oval office ) 

حيث انتقل االهتمام من ما بين القرن الثامن عشر للميالد، و القرن التاسع عشر للميالد تّم تحّول كبير، 

تستعمل في العناية باألرض، هذا ما جعل االنتقال من العناية باألرض، إلى االهتمام باألدوات التقنية التي 

عير و إقامة الشعائر، إلى االنسجام مع هيكلة المهارات في شالتوجه نحو االنسجام مع الطبيعة ببذر ال

استعمال األدوات من أجل السيطرة على الطبيعة. العقل أألداتي الذي ينظم الثقافة في جانبها المادي من 

تكار األدوات عن طريق التأسيس للمادة و استخداماتها، هو الذي قاد اإلنسان إلى جدلية أجل التصنيع، و اب

الوسيلة و الغاية، حيث كان لها وقع مدّمر على العالم مع القرن العشرين للميالد، خاصة عندما اتجه إلى 
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دل، و العدول عن سي، و عبّر عن أسمى األهداف بوسائل رديئة، كانت تشير إلى الحياد عن العالشق السيا

لكن هناك معاني أخرى للثقافة في المنظور اإلغريقي، الذي أخذ نموذجا ذهنيا مع الفالسفة السبيل. 

المسلمين فيما بعد، حين ارتقت الوسائل الُخلُقية إلى التعبير عن قيمة األعماق الروحية، و سرت عبقرية 

لروحية الرفيعة في المعنى اإلغريقي األصيل ذا اإلنسان في طريق االبتكار من أجل الوصول إلى المكانة ا

 المنحى الميثولوجي، كما تجسد في معابد األوليمب. 

الثقافة هي الطريقة في النظر إلى األشياء، سواء في المعنى الالتيني أو 

المعنى اإلغريقي، و كأنها روح فنية تنساب عبر الشكل المدهش، شكل 

إلى التفلسف كدليل للتفكير الفالسفة  عيستحق التأمل فيه، و يدف

باالنشداه، ذاك الدافع إلى طرح األسئلة  الفلسفي، أو كمعنى للشعور

 حول الذي ينتمي إليه اإلنسان. 

العملية الثقافية هي ذوق تأملي ضمني، تسير وفقه، و تشمل الحكم 

المتروي و التعقل السليم، لتكون الحياة التأملية متشابكة مع الجمال، 

تكون بارزة في عمل العبد، أو أثر الحرفي، و فعل الفيلسوف، الثالثة 

 في تكامل في ما بينهم، ضمن قوانين تجسد األفكار على حقل المدينة. 

طبيعة تتحول إلى الثقافة،  من خالل جسر تحويل المادة إلى منتج، ال

غض النظر على أّن الفن ما بذاك الذي يطبع باللمسة الفنية الجمالية، و 

هو سوى تقليد التقليد، فإّن اتحاد الفكرة بالصناعة هو تحويل للطبيعة 

في صورة منتج ثقافي، يشمل آثارا و أبنية توصل الوسائل بالغايات، 

في سلسلة سيرورة مستمرة، ألّن األثر هو نتيجة الوصول إلى تكوين 

أداة أو وسيلة، عبر عمل اآلالت الجسدية في اشتغالها على الطبيعة، 

 لتقدم الثقافة بالصناعة الحذقة.

الثقافة تضم ركائز القيم، تلك التي تترجم إلى المهارة و الذكاء غالبا، 

لهة عند اإلغريق، أو تلك الموجودة أي أّن القيم المنسوخة من أسماء اآل

في تراث المسلمين من أسماء هللا الحسنى، ما هي سوى أنماط قيم 

 الصنائع و الحرف الموجودة في األفعال البشرية. 

لقد لعبت األسطورة اإلغريقية دورا واضحا، ليس في األدب و الفلسفة لدى اإلغريق فحسب، و إنما لها 

أثر واضح في ذلك النوع من الثقافة، عبر الممارسات و ما يلفها من تجليات، هي حكمة عملية و ليست 

 نظرة متعالية، هي تقع بالموازاة مع العقل، و تخشى مالزمة الهوامش. 

تشمل الذكاء و الحيلة، تلك التي تُستمد من العيش، لتسّوق األفكار على الطريقة التي تظهرها الثقافة 

مرتبطة بالزمن الذي ال يتوقف، و ال يعود، هي جزء من ال عودة، و بالتالي هي إّما تولد بالتجربة، و إما 

قة بالتحدي على العموم، تلك المتعلال تكون، ألنها قيمة وجودية جمالية، تُحدث قفزة في طيات النظم، 

تحدي الكايروس للكرونوس، و معركة يتنازع فيها أكثر من طرف، فهي وحدها من تصنع الفارق، و 

 تحسم الموقف، ألّن الحيلة وسيلة مجدية في توظيف الخبرات و إنجاح الصنائع. 
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 ( :ترييستي ثقافيTrieste)  

الحذاقة، الفطنة، الفهم، سرعة التعلّم، العثور أو الظفر بالشيء، إدراك الشخص، الخصام، التسوية، كما أّن 

الثقافة تضم التثقيف، المثقف و المثاقفة معاني أخرى كالنباهة في استعمال الثقاف )أداة التسوية(، من أجل 

وجود، بين -الصراع ما بين الوجود و الالبلوغ الظفر بالخصم، إن تم االعتماد على نظرة هرقليطس، إلى 

و إما بغياب مظاهرها بحد ذاتها، وجود الثقافة عبر ثقافها، أو غيابها إما بغياب الثقاف المميز لها و بها، 

فيمكن القول بأن الثقاف هو ليس األداة، و إنما هو مسّوي األداة عينها، 

المعنى العام، و إذن الثقافة بهذا التوجه هي قائمة في مجال الكفاح ب

عدم االستسالم، باإلضافة إلى تلّمس طابعها الحربي أو المنافس 

المسألة ليست خاصة باألداة فحسب، و إنما هي بالمعنى الخاص. 

تتعلق بالجانب المتصل بالمعنويات أيضا، من أجل إذكاء التحدي، و 

األخذ بفرص الفوز، أي االنخراط في الوجود عبر المتاح من الوسائل 

ألداتية و اآللية، حيث يكون التوجه نحو العلم و األدب و الفن و ا

الصناعة بالعناية، النواة التي تحّرك جميع األفالك األخرى، و هي 

 تجّسد جوهر الثقافة. التي 

الثقافة عند ابن خلدون الجمع ما بين النباهة و الشدة، على فقد تضمنت 

الثقاف بقيمة الكسب  حسب شكل أّول حروفها )ث(، و بالتالي جعل من

و التعلّم، خاصة عندما ألّح على صدوره في جانب الذهن، الفكر أو 

اللغة، مخصصا له حيزا مركزيا، حين أّن لها صيتا عالميا كما جاء في 

 التينية و اإلغريقية غير مقيّدة بالجغرافيا أو االنتماء. 

لدى   (cultureالثقافة لدا العرب هي ليست دالة على كولتور )

 الغرب، فهي دالة على ما يلي: 

 الثقافة هي نابعة من الذات البشرية  .1

 الثقافة هي البحث و التنقيب قصد التقويم  .2

 الثقافة هي معرفة ضمنية تشترك مع بعض المكتسب  .3

 الثقافة هي تتصل بالتربية أكثر من المعرفة  .4

 الثقافة هي تربية الذات و هي ليست تصنيف ثنائي  .5

 وم عالمي بسبب اهتمامها بالتهذيب الذي يشترك فيه جميع البشر. الثقافة هي مفه .6

اعتبار الثقافة التي صكها ابن خلدون متعلقة بالجانب الذاتي، و الحضارة متعلقة بالجانب العام، باعتبار أّن 

لتور الثقافة ذهنية، بينما الحضارة هي مادية، هو مشابه للتصّور الجرماني، و بالتالي يتم إحالل مفهوم كو

 األجنبي محل مفهوم الثقافة، ألنه يضع المفهوم العربي كالصورة المقابلة للمفهوم الغربي. 

وحدة النفس البشرية تجعل من تسوية الطبع و فالحة النفس، كما تجعل من الثقافة و كولتور أمورا موحدة 

في طبيعتها و مختلفة في الدرجة، و هذا ما يفّسر عالمية اللبرالية، و سجن التصور العربي، انطالقا من 

 االشتغال بالبداهات، و عدم زحزحة اليقينيات. 
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ذريعة التاريخ هو السبب في بقاء الثقافة عند العرب في نطاق الحرب، ألن الثقاف هو القالب الذي يسّوي 

 القابل، سواء كان أشخاصا، أفكارا أم أشياء. 

الثقافة هي قائمة على التسوية، و هذه األخيرة تجمع الصهر بالتقويم، فهي تشتغل على الذات بالتهذيب، من 

 ازن و معالجة االختالل الناتج عن تغليب عناصر على أخرى. أجل الحفاظ على التو

باإلضافة إلى أّن الثقافة تدخل في ميدان الحرب بقيمها و شيمها، و في النزال بكافة أوجهه، حتى المنافسة، 

هي تدخل في حسن التصرف للظفر بالهدف كإشارة إلى حّدة السيف 

الوقع الجسيم  هي تمّس العمق، هي الحياة ذاتأو شدة الحموضة، 

 بأبعادها كافة. 

الحرب التي تعبّر عنها الثقافة هي ذات عنوان أوسع، هي صراع أو 

كفاح كما سلف ذكره، لكن العلوم تزدهر في مجال احتدام التنافس، و 

يقظة الذات من أجل تجنّب شّر الغير، كما هو مستخدم في دائرة العمل 

الهيمنة، إّن الصراع ليس ذا أو بسط الحضاري،  التفّوقعلى بلوغ 

وجه واحد، و إنما هو يتنوع من خالل االتجاه الذي يتجه إليه، كما هو 

في مجالها  عليه الحال عند النظر إلى المخابر العلمية أو الثورة التقنية

 العالجي، و هي التي تصارع عناصر تبيد العنصر البشري برمته. 

المنظومة الكونية هي تعتمد الثقافة في المنظومة اإلسالمية كما في 

على الصناعة، صناعة األداة أو صناعة الثقافة باألداة، حيث يكون 

اإلنسان المثقف عند جابر بن حيان مثل الكيميائي الذي يحّسن جودة 

المواد الكيميائية، بانتقاء األحسن من عناصرها، كذلك المثقف يشتغل 

 على ذاته بانتقاء األجود من طباعها. 

هي مصير حتمي لالستعدادات النفسية التي تضبطها الحصافة،  الشيئية

و يحميها العقل، و بالتالي على الثقافة أن تعبر عن مكنوناتها 

بأشخاصها و أشيائها، تلك التي ينتجها ثقافها كعالقة لبقة تتراص فيها 

جميع العناصر من موهبة و مهارة حتى تعطي له القيمتْين: التأملية و 

 النفعية. 

كون الثقافة من شعلة ذكية من المواهب و المهارات، تجعل من استيعاب الرسم داللة على الحد، و تضع تت

السرعة في معالجة المقوالت و النظريات، كاألخذ بالمصنوعات و المنحوتات، و عليه تكون الثقافة 

 ا. و تخلي عن المقولة المكتفية ذاتيما مضى بما هو راهن، عودة إلى األنظمة  امتالك

للغة دور في العملية التثقيفية، و عند زكي نجيب محمود هي ثقافة في حد ذاتها، كما أّن السيوطي ينظر 

إلى إمكانية تثقيف اللسان، مما يحيل إلى أّن الثقافة، و ألّن اللغة تشكل النواة الصلبة لكل ثقافة، فهي فكرة 

 عن الثقافة بالمعنى الموجز. 
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حتى أّن المكونات الفكرية كما هي المكونات المادية، هي تُعرف بالفحص من أهل االختصاص، و بالتالي 

كما أّن الذي له باع طويل في الشعر و أحواله هو العالِم بالذهب هو الذي يميّزه عن غيره من المعادن، 

 ن غيره من الكالم. عالذي ينتقيه 

ة الجنينية لهذا المفهوم، و في المحاولة "اليتيمة" لبعض المفكرين هناك وجهْين لعملة الثقافة في المرحل

لكن الدكتور محمد شوقي العرب، حيث أّن الوجه األّول تعلق بالمعرفة، بينما الوجه الثاني تعلق بالخبرة، 

يجعل من تعريف اليونسكو للثقافة حلقة أساسية في محاولته  الزين

على "السمة المميزة"،  لزحزحة هذا المصطلح، خاصة عندما يركز

 لكل مجتمع اعتمادا على السمة المميزة ألي ثقافة. 

 ( :ثقاف بمثابة الميديكارMedicare ) 

الثقاف هو محايث للثقافة، معدنه في المرجعية، عملته في التداول، 

ختمه في األداء، و منه يكون الثقاف عمليا، تداوليا و أداتيا، يطبع 

 الوعي في االستعمال و إقامة الصنائع. 

رفع الثقاف إلى مستوى المفهوم، و شغل الثقافة لحيّز الهُوية، هي 

لذات، االهتمام بالعالم، و التفاعل انشغاالت مشروعة ضمن االهتمام با

مع القيم و الصناعة، عمل يساهم في االنفتاح و رفع الطموحات، 

 بالتجاذب ما بين المكونات الثالثة انفتاح الذات على الغير. 

المساحة التي يشغلها الفتح أو االنفتاح، هي تحضر فيها الثقافة حتما، و 

و هذه األداة في هذه الحالة هي: الفتح ال يتم سوى بأداة تدعى: المفتاح، 

االنفتاح أيضا، هو الثقاف، ليس أداة الفتح فحسب، و إنما هو مجال هذا 

قائم على إقامة الفعل و تسهيل وقوعه، هو أداة االستعمال و مجال 

 االشتغال. 

الثقاف هو العدة النقدية التي يمكننا من قراءة فلسفات الثقافة، حيث هو 

 مجالها.  يمثل أداة القراءة و

كما أّن التحرر من عبأ التراث باستخدام الحيلة، من أجل التحرر 

المرن و بال تكاليف يدخل في إطار صالحيات الثقاف و توجهاته، إنه يعبّر عن قدرة االنفالت من 

 عصبون األيديولوجيات و االنتماءات، عبر تسوية الطبع الذاتي وفق حرية الذات و قدرتها. 

شوقي الزين للثقاف على انّه أداة تساهم في ترشيد الثقافة، لتغذيها و تتغذى منها،  محمد ينظر الدكتور

انب من الحرية، جانب من تطويع الذهن، الذوق و الحس، بمقتضى جلتجعل من تسوية الفرد في نطاق 

 اإلرادة الذاتية. 
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طبقة المعقول، و إنما يمكن ال يمكن التعامل مع اإلنسان بتصنيفه في طبقة واحدة، طبقة المحسوس، أو 

التعامل معه بمنطق اختالف درجات اإلدراك و اإلرادة على حسب األوقات أو الوضعيات، حتى ال يكون 

 الثقاف عملة قمع بغطاء الحرية. 

س ال يمكن تصور ثقاف دون العودة إلى منشئه، إلى موطنه، إلى التربة التي ينتمي إليها، و على هذا األسا

 الثقافي دورا حاسما في تحديد ثقافه. يكون للمورد 

النظر إلى الثقاف كأداة للتقويم، يقود إلى النظر إلى التربية كأداة لتقويم 

م )بفتح الواو(، فالتربة  م )بكسر الواو( للمقوَّ الثقاف، هنا حديث عن مقوِّ

 هي ميدان الحيـاة. 

بطريقة الثقاف قوة حيوية، يتداول القدرات و االستعدادات، إنه يُدار 

و بالتالي يكون ذا ذكية، من أجل انسجام الذاتي لما هو موجود خارجا، 

 طابع تكويني للفرد اإلنساني. 

الثقاف هو المعطى و الثقافة هي التركيب، و بالتالي يكون من الواضح 

أّن الثقاف هو المرحلة األولى بينما الثقافة هي المرحلة المكملة في 

 ثقافة(   االتجاهْين. )ثقاف 

عند التقاء ثقافتْين مختلفتْين، فإن هذا يعني بان كال منهما قابال للتعديل 

 و المسايرة، كل على حسب ذخيرته الثقافية المتميّزة. 

الثقاف يعدِّل )بكسر الدال(، بقدر ما هو يعدَّل )بفتح الدال(، إّن الوافد 

ة، قد تؤثر الرافد من ثقاف ما، هو بحّد ذاته ضيافة جديد ىالجديد عل

 على حيوية الثقاف المضيف، لكن ال تستطيع سلخه عن ثقافته. 

للثقافة وجهْين: أولهما عن وعي، و يضم تقديرا ضمن قالب مشترك و 

قيم متقاَسمة، و الثاني شبه واع يدخل في نطاق االنخراط في التربة و 

 التربية كما االقتصاد. 

العملي، ألنه مكنون في الثقاف أوسع من فكرة النموذج في الجانب 

 األساس، و هو ال يكتفي بالتجسد في الذهن المخزون.

لما يتحدد الثقاف على ارتكازات الموضوعي، النفسي و أألداتي التداولي، فهذا يعني بأّن الطرح 

 األنثروبولوجي لمفهوم النموذج هو الجانب النظري للثقاف ليس إالّ.   

هما باإلنسانية، في حين هما يختلفان، كون الثقافة تعتني باإلنسان الحضارة و الثقافة يشتركان في أخذ

كفرد، بينما الحضارة تعتني باإلنسان وسط جماعته، حيث أّن الفرد اإلنساني يعتني بذاته بالتثقف، و عندما 

و إن تعددت مضامين الثقافة ما بين الديني، العلمي، التربوي، نفس الفرد يتواصل مع غيره فإنه يتحضر. 

المعرفي، البيئي، الروحي و االجتماعي، إالّ أنها ال تختلف في الوظيفة عن الحضارة، ألنهما يؤديان دور 
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 الثقافة المبدئية المنشقة عن الطبيعة و اآلخذةالتهذيب، تهذيب النفس من خالل التكوين أو التشكيل الثقافي. 

 بأجزائها كانطالقة، هي تشكل نفس اللحظة لدى الحضارة في نقطة أّول اتصال بين الفرد و اآلخر. 

األسماء تعكس ثقافة معيّنة، بحيث أّن أّول اتصال بـ: "أنت"، يعكس تحّول الحس الجواني إلى ثقافة 

 منتظمة. 

عنوان الثقافة هو يجسد الحضارة. يجّسد الثقافة، في حين أّن االشتغال على األداة  االشتغال على الذات

االبتكار و الصناعة و الظفر بلؤلؤة الوجود و جوهر الحياة، هي تمثل 

اإلنسان هو امتداد للطبيعة، أي أّن الثقافة هي معيارية األمر كما هو. 

ألّن الثقافة تصنع القواعد، و القاعدة هي في ظل عفوية الطبيعة. 

إلى الصورة االجتماعية الفاصل بين الثقاف الذي ينقل الحالة الطبيعية 

حيث يدخل التمييز و التميز الطبيعة و الثقافة هو ثقافي في حد ذاته. 

يتوق إليها و يعمل عليها، ألّن كعوامل خاصة باإلنسان، و هو الذي 

الطبيعة ال تنفصل عن الثقافة سوى في نظام الفكر، بينما هما متحدتْين 

في نظام الواقع. فالفاصل بينهما هو بشري و حضاري. تحويل الطبيعة 

إلى ثقافة تتم بصورة رمزية، ألّن التبادل يمثل شفرة ثقافية، و هذا ما 

الثقافة هي مجموع محدد بالشيئية.  يجعل الثقافة كمفهوم أنثروبولوجي

الظواهر التي تؤسس الحقيقة البشرية كحقيقة تاريخية و اجتماعية 

تدبرها قواعد، و تديرها قوانين و أعراف و مؤسسات كما جاء على 

لسان الدكتور محمد شوقي الزين، كما أنه يصفها بالمعجزة أو الميالد 

بيعة، و من هذا تكون الثقافة تقع ما بين الحضارة و الط المدهش.

الثقافة تقع هي التحضر و الوعي بالشرط اإلنساني.  الثقافة "الحقيقية"

ما بين الحضارة و الطبيعة، و من هذا تكون الحضارة تتميز بعالميتها، 

أي في تقاسم ُمثُل يشترك فيها البشر، فيما وراء الخصوصيات المشتتة 

بيعة البشرية هي ال تغادر للثقافات المتنوعة. حيث أنها فكرة، لكن الط

 الحياة الثقافية الراقية. 

 ( :الثقافة على طريقة طوب غانTop gun ) 

الثقافة مسألة جامعة تحتوي الحضارة و األنوار معا، هي مرتبطة  

بالمجتمع، الثقافة أن يكون لإلنسان نهج في الحياة، مبدأ ينطلق منه، و سبيل يسلكه نحو غاية يبتغيها. 

التشكيل الثقافي، و هي أوسع من الحضارة و األنوار، ألنها تشمل العقل و العالقات و المجتمع. الثقافة هي 

اإلغريق هم أمة مثقفة، حيث جمعوا بين الثقافة و الحضارة، ألن الحضارة هي البعد العملي، بينما الثقافة 

 هي تنطوي على الجانب المتمثل في الحذاقة البالغية في اللغة.

الثقافة هي جامعة بين الرؤية و الممارسة، بينما الحضارة هي تخص مجتمعا بأبعاده من أعراف، تقاليد، 

 قوانين و تنظيم اجتماعي، سياسي و أخالقي. 
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إّن اإلفراط في الحضارة هو البذخ و الزيف و البطح، ما يفسد في الحضارة هو الجانب المادي، و ما يفسد 

ري بالوثوقية. في حين أّن الثقافة هي التي ال تفسد ألنها تجمع ما بين المادي و في األنوار هو الجانب الفك

الفكري. الثقافة هي روح سارية في جسد الحضارة، ألّن الثقافة تشكل الوحدة العضوية و الذهنية للمجتمع 

وحدتها بالذات حيث ارتحلت الوحدة الحضارية إلى تعدد ثقافي. ألّن فهم الثقافة يكمن في و عبقرية األمة. 

، و الذي يتداوله. في و طابعها الجواني، أي أّن المكان يلعب دورا هاما إلدراك المعنى الذي ينتجه الرمز

الثقافة تصنع حاضرها و حداثتها بروح الزمن الذي ي معطاة، و جانب آخر هي مكتسبة. جانب منها ه

 تحيى فيه. 

لية النافذة، كقاعدة ، لكن بالفاعالعقل البشري تشترك فيه جميع األمم

 فعلية، كمبدأ عملي، يتيح تشكيل مبدأ عالمي. 

 ( :المورد الجانبي للثقافةSupply-side)  

األمة الثقافية تسبق األمة السياسية و تدعوا إليها. لقد أضحت الثقافة 

 نقيض الحضارة، و هي ليست مجرد قطعة منها. 

حين أّن الحضارة هي ترتبط األخالق بالثقافة ألنها مسألة تكوين، في 

حضارة، مجرد مظاهر ساحقة للظواهر، ينبغي أخذ الحدود )الثقافة، ال

ية و الجدلية، و ال يستغني أّي حد عن األخالق( في عالقتها الدينام

 الحدود األخرى لالكتمال. 

 

 

 

 

 

تعادل الثقافة "األنا األعلى"، ألّن الغرض هو دحض الرغبات و قمع 

 النزوات التي تتعارض مع التنظيم االجتماعي. 

الثقافة بمثابة النصف المتواري للحضارة، جانبها الكامن، سّرها المكنون. هي تربوية، إبداعية، ابتكارية، 

 إنتاجية عند ابن خلدون. فيما الحضارة هي 

إذا كانت الحضارة تتمثل في البناء الهندسي القائم على التراب، و الوقت و اإلنسان تتوجه الفكرة الدينية، 

فإن الثقافة تحدد في ثالثية التوجيه الفني و الذوق الجمالي و المنطق العملي عند الفيلسوف الجزائري مالكـ 

 بن نبي. 

 

Bildung + Kultur = Cultur 

 

Kultur + Zivilisation = Civilisation 

 

The civilization =?  
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ماعي بالروح الفكرية التي تنعشه، ألنها وحدة معقولة ال الحضارة و الثقافة مترابطتان كترابط الجسد االجت

 تنسجم مع الظواهر المشهودة. 

الثقافة هي جزء و الحضارة كل، فالثانية تشتمل على األولى، و على مستوى االختالف، الثقافة روح و 

 ذهن و الحضارة مادة و صناعة و تقنية. 

 

  أوتميل( :مع زبيب ثقافي جديدOatmeal with raisins) 

توجد الثقافة مرتبطة بالسياسة، توجد الثقافة مرتبطة بعلم اإلناسة، و 

توجد أيضا و هي مرتبطة بالتاريخ، في حين أّن خريج جامعة 

يضع الثقافة في قالب ( L’université de Provenceبروفونس )

 فلسفي ليقول بـ: الفلسفة الثقافية. 

 

 العالقة بالذات 

 باآلخرالعالقة 

 العالقة باألداة

 

الفلسفة كالدرب "مضيق في الجبل"، لم تكن الفلسفة في التصّور 

العريق سوى تجربة وسط المغامرات محفوفة بالمخاطر، و هذه 

االستعارة الجغرافية التي تشتمل على الدروب الوعرة و المغامرات، 

هي تكتسب الفلسفة بموجبها قيمة ثقافية كتدريب و تجريب، أي التعلّم 

و العثرات التي تحصل في الدرب... و إمكانية األخطاء  المخاطرمن 

 الخبرة و العبرة. 

العناية باألرض هو الذي يبرز القيمة الثقافية للفلسفة في المجال 

الالتيني. أي أنها الثقاف الذي يكون به التقويم و القطاف. كذلك القيام بالتعلّم و التهذيب هو عبارة عن 

شتغالها عليها بالفلسفة المناسبة، حتى تتمكن هذه الذات ذاتها من مواكبة محيطها ارتباط الثقافة بالذات، و ا

 انطالقا من ثقافها. 

باإلنارة الداخلية و بالشعلة الذاتية المنهج هو االهتداء، أن تهتدي الذات في عتمة الوجود، أو المعضالت 

 في التقّدم العنيد في الوجود. 

لذات بعمقها أو بما هو حولها هو نوع من التقويم، و هو وسيلة تقويم في أي أّن المنهج المتبع في اتصال ا

 حد ذاته. 
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الثقاف كقالب يعتدل به الفيلسوف إليجاد توازن في القوى أثناء كفاحه ضد أشكال العدول و الميول. إّن 

ذي يعّدله، الفكر المتحرر من الهوى و من حيل المصادفات الوجودية يزداد قوة و إحكاما بفضل الثقاف ال

و يمنحنا الحكيم الترمذي صيغة بليغة عبر ذلك الثقاف الذي به يتم تسوية النفس. و يصطلح عليه بـ: "علم 

االسم في الجوهر كوجود للعالم في العلم األزلي، أو وجود العالم في القالب". فالقالب الذي ينعت به انتقاش 

المثال بالمعنى األفالطوني، هو الذي يبيّن االستعداد النفسي في قبول الجوهر، أي الثقاف الذي يهيئ النفس 

نسان و بالمعارف. فإّن الفلسفة الثقافية هي الخطاب الذي يدرس ما هو عليه اإلالكتساب الخبرات و التشبّع 

اإلنارة الذاتية هي تغيّره و تنّوعه في وحدته النفسية ذاتها. أنماط 

االستعمال الوجيه و النبيه للعقل على الصعيد النظري، و المنارة 

الخارجية هي االستعمال الحصيف و السديد للعقل على المستوى 

العملي، و هذه األوجه النظرية و العملية، اإلنارة و المنارة، الذات و 

الغير، هي المعطيات الموضوعية و المتعالية، التي تشكل كلها ما 

مثلما الجسد الثقافي هو دليل على الجسم أنتعه بالفلسفة الثقافية. 

و الثقافة هي تأويل للطبيعة، أي هضم لها و تحويل الطبيعي، 

لعناصرها. الثقافة هي نسيج من الرموز و العالمات و اإلشارات، فهي 

ن المعطيات الجسدية و الروحية، كذلك يسعى شبكة متداخلة م

الفيلسوف إلى قراءة العوز الجسدي لفهم ظواهره و استقراء مالبساته 

و معضالته، و باألحرى الجسد الثقافي. فال نتحدث عن التأويل 

كظاهرة ثابتة، و إنما كسيرورة فاعلة، كتفعيل في اآللة المؤّولة، 

لسوف بفحص األعراض الثقافية كتحريك في الجسد الثقافي. يهتم الفي

البادية على جسد الحضارة، مثلما يقوم الطبيب بتشخيصها على جسد 

اإلنسان. ألّن الثقافة هي بالفعل جسد، جسد من األحكام و األعراف و 

الذي السمات التي تميّز تجمعا بشريا. نعُت الثقافة كالهواء المستنَشق 

و هي توصيفات تنطبق على  بدونه يصبح الجّو معكرا و البيئة ملوثة،

الثقافة في سنواتها العجاف، الثقافة هي حلولية بالمعنى العريق لكلمة 

إّن المعايشة هي الثقافة بالفعل، أما المعاينة هي الثقافة بالعلم، "حلول". 

المثقف هو بالمعنى الحصري للحاذق بالشأن الفكري. حيث لم تكن 

لوجود. وراء كل ثقافة هناك الفلسفة سوى ثقافة السؤال حول ألغاز ا

اإلنسان يختنق سؤال فلسفي. و وراء كل فلسفة هناك ضرورة ثقافية، 

عندما ال تنفس عليه الثقافة أعباء األسئلة التي يحملها في ذاته. ألنه ال يمكن الفرار من الوسط الثقافي، ألنه 

 مصبوغ و منحدر من األصول، كما ينحدر الفرع من الجذر. 

«  … In mundo non datur hiatus, non datur salus, non datur casus, non datur fatum… » 

Immanuel Kant 

 ”The Qoltery (الثقاف)  is a style of how to live” 

Mr. Mezouar Mohammed Said  


